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F R A N
F:A V A L T E R  J O H A N S S O N

l a m m h u l t

V arje manad far vi in sa manga nyheter att det 
ar svart att valja  ut vilka vi skall presentera pa 
var annonssida. Denna gang va ljer vi att borja  
med ett par nyheter for  friflygarna, namligen tva 
byggsatser fran KO MODELLBAU i Z iirich , Bada 
ar konstruerade av den kande osterrikaren  Erich 
Jedelsky och byggda enligt "standard" byggm eto- 
den. KO-C ar en hogvardig tavlingsm odell iA 2 -  
klassen (spv. 210 cm ) och  KO-D ar en flygande 
vinge, ocksa A2 (spv, 206 cm ), Byggsatserna ar 
innehallsrika och val forarbetade. P r is  5 2 :- -  kr, 
KO-C kan ocksa utrustas med m agnetstyrning.

Kop av en beg, RC-anlaggning som  ar i gott 
skick  kan vara m ycket form anligt. Vi har ett antal 
heg. reed - och galloping ghost anlaggningar. N ar- 
m are upplysningar per tel, 0472/65046 (el, 65045) 
Fardiga plan, som  Vagabond och Robot, finns aven.

Har ni markt vilken utveckling E N Y A -m otorer- 
na genomgatt de senaste aren? De senaste m odel- 
lerna ar av verklig toppklass. Nederst pa denna 
sida v isar vi fyra av de popularaste E N Y A -m oto- 
rerna, fran den lilla  ettriga ENYA 09 III pa 1,6 cc  
(kr 4 4 :- - )  till den stora  ENYA 60 BB RC pa 9,9 cc  
som  ar den m est prisvarda  m otorn (1 7 9 :--)  for de 
stora m ultim odellerna.

M ono-Kote ar ett om diskuterat bekladnadsma- 
teria l. Trots sin begransning kan man nog rakna 
med att detta m aterial kommit f o r  att stanna och 
det galder oss darfdr att v i lyckats fa fram ett lik- 
nande, som dessutom  ar lattare och mindre "k le - 
tigt" att arbeta m ed, MODELLPLAST finns i fa r - 
gerna vitt, gult, orange, rott, s i lv e r , blatt och 
svart, Arken har samm a form at som Mono-Kote 
(65x91 cm ) och kostar 12:50,

Slutligen har v ide  alltid lika viktiga tillbehoren. 
En av de kvalitetsm assigt basta tillbehorsserierna  
Elr M.M, En del av den rikhs^.tiga sorteringen syns 
till vanster. Laga P r is e r ! A terforsa ljare  antages.
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M i l s t o l p a r
SMFF fyller 10 ir  1967, vilket skedde redan 16 februari 

men den nu forestiende riksstamman aktualiserar jubi- 
leet. I MN 1/67 och 3/67 diskuterade vi den historiska as- 
pekten pa irsdagen, s i  den kan vi bortse frin nu. Sjalv- 
klart ar forbundets existenstid s i  kort att den snarareger 
oss inspiration till att arbeta vidare an skal att forhava 
oss.

Hur ar SMFF:s situation just nu. Ar 10-arsdagen en 
milstolpe eller bara en dag bland alia andra. Jubileums- 
dagen den 16 februari ar i och for sig utan intresse men 
likval tror jag att man i ir  kan tala om ett epokskifte av 
flera skal.

De forvirrade diskussionerna vid fjolarets stamma fo- 
rebadade en pagiende omstrukturering inom SMFF. Da 
kunde stamman ej heller sammanfatta laget till ett konkret 
forslag och beslut utan tillsatte organisationsutredningen 
vars forslag vi refererade i MN 3/67. I forslaget framgar 
att SMFF som riksorganisation stabiliserat sig, med oka- 
de krav p i fasthet i beslutsprocessen. Inrattandet av ett 
forbundsrad mellan riksstamman och forbundsstyrelse ar 
ett exempel p i detta.

Forbundets ekonomi gar i ir  over till fas nummer fyra. 
Det borjade med att SMFF fick stod av KSAK. Sedan over- 
gick forbundets omslutning till ramen for de avgifter som 
inkom frin medlemmarna. Successivt har behoven daref- 
ter stigit dar styrelsen arbetat hart med att fa inkomster- 
na att hanga med. De sista aren har dock inneburit under- 
skott. Nar stora pekuniara behov ar entydigt pavisade ytt- 
rar sig dock nya inkomstmojligheter i form av anslag di- 
rekt eller indirekt fran staten. Det ar vad som resulterar 
i ir . Flygsportforbundet avdelar for innevarande ir  12000 
kronor for SMFF:s rakning och skoloverstyrelsen har for- 
bundet i forslagsrum 6 bland de riksorganisationer som 
icke har men rekommenderas f i, statsbidrag.

De olika tavlingsgrenarna borjar f i  allt mer specialice- 
rad verksamhet. Den kan dock varken nationellt eller in- 
ternationellt anses storre an tidigare. Resultaten g ir  i v i 
gor och ar knappast heller mer forpliktande an forr. Spe- 
cialiceringen inom grenarna liksom behovet att avlasta 
forbundsstyrelsen for ovriga verksamhetsomraden moti- 
verar forstarkning av grenledningarna, vilket ocksi fore- 
slagits av organisationsutredningen. Darmed oppnas a veil 
nya mojligheter till aktiv paverkan av de aktivas presta- 
tionsniva.

Forbundets stallning kan inte bedomas enbart fran in
terna bevekelsegrunder. Inom dagens samhalle sker ju 
forskjutningar p i sedvanligt satt. Myndigheter och institu- 
tioner stoder oss ej langre darfor att vi underlattar rekry- 
teringen till forsvar och flygiska verksamhetsomriden. 
Daremot uppskattas ambitiost arbetande organisationer 
med fast ledning, sarskilt om de aktivt sysselsatter ung- 
domar.

Foretagen blir allt mer kostnadsmedvetna och darmed 
mindre roade avideell verksamhet eller forsaljning av sal- 
lan efterfrigade specialartiklar.

Allmanheten blir allt mer krasen i sitt val av fritidssys- 
selsattningar. Manga vill garna veta vad modellflyg ar lik
som de vill ha en hum om manga andra foreteelser i sin 
omgivning. De hamtar sin information ur tidningar och TV 
Att soka efter information eller ta initiativ till kontakter 
gors i allt mindre grad. Allmanheten vantar sig att de som 
vill modellflyga ges mojlighet till detta, men att det sker 
utan olycksrisker, bullerstorningar eller ungdomlig m iss- 
skbtsel.

De aktivt intresserade blir trogen sin hobby i manga ir  
och somliga atar sig trots den nutida livsstilen kravande 
oavlonade funktionarsposter. Modellflygarna lagger ned 
minst lika mycket tid nu som forr pa flygning med sina 
modeller. Daremot satsas antagligen mindre tid p i mo- 
dellbygge men i gengald far hobbyn kosta mycket mer, 
krava storre utrymmen i bostaden etc.

Hobbyfirmorna sager att modellflyget minskat i omfatt- 
ning. Det stammer sakert om man bedomer saken utifrin 
antalet tillverkade Vargen-byggsatser, forsaljningen av 
plastmodeller och liknande. Antalet seriost verksamma 
modellflygare inger inte oro for framtiden men f ir  givet- 
vis garna oka.

Livet skall levas som en lek, sa Platon. Det gor vi.
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Speciella uppdrag Carl-Goran Sundstedt, Norrlandsg. 34B, UPPSALA, 018/115936; Grenchefer: Friflygning: Gunnar Kalen, Svarvareg. 9, NORRKOPING, 011/ 
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Vi presenterar  S T A N D A R D R A C I N G

Ulf Larsson heter en tystlaten, morkharig yngling med 
vaken blicle. Han debuterade for ett halvt decenium sedan 
i combat, dar han snabbt visacle sig liardfdr, bade i C-int 
och C-35. Sedan dess har han ocksa himnit flyga TR-int 
och TR~B, fortfarande med en viss forkarlek till snabba 
motorer. Nar han nu visar sig skriva bade pedagogiskt 
och vitsigt ar det en angenam overraskning bade for lasa- 
re och redaktor. Avon nu kanner man den snabba motorns 
puls.

VARFOR ΪΝΤΕ STANDARDRACING ?
Ja, varfor inte? Men innan Du tar stallning till den fra- 

gan bor Du nog lasa denna artikel.

De svenska tavlingarna i team-racing har pa senare ar 
visat ett Icons tant minskande deltagarantal. Manga ar de, 
som lagt pannorna i djupa veck, for att komma till riitta 
med detta sorg'liga faktum. Forty TR ar en adel och rolig 
sport, ju. Bland de olika teorierna marks s&dana argument 
som stark specialisering av mode 11 materialet, manga och 
krangliga regler och andra saker som gor TR till en klass 
dominerad av en grupp specialister.

Forvisso ar det besvarligt och avskrackande for en ju
nior att ge sig i least med TR, dar man pa futtiga 7 kem 
bransle ska fa en torstig tvahalva att ga en otrolig massa 
varv i en fruktansviird fart.

Det ar in gen som passar nyborjarens julklapps motor 
(veins motor passar det egentligen ?).

I denna situation lean vi snegla litet smatt pa U.S.A., dar 
de for nagra ar sedan hade samma problem med AMA-ra
cing, en klass som motsvarar svenska TR-B. Nar Idas sen 
holl pa att strypas i en regeldjungel, inforde de he It radi- 
kalt en ny, forenlclad version, som de kallade ratracing.
Det var modeller med hogst 7,5 kem motorer, samt en ob
ligator isle omtanlening per heat. Fyra man flog i varje heat. 
Och si, det blev en storschlager, dar Sondags-Sam helt 
glatt kunde besegra Edvard Expert och tavlingsarrangorer- 
na lyckligt vadade omkring i deltagare.

Pa liknande satt har tanlearna vandrat har hemma i vara 
svenska superhjiirnor. Salunda har vi skisserat upp riktlin- 
jer till en forsvenskad och forenlclad form av rat racing, 
som vi helt genialiskt dopt till Standardracing. (Vettigare 
namnforslag emotses med tacksamhet}. Det hagrande ma
le! ar alltsa att fa fram en klass som ar sa okomplicerad 
att alia och envar shall kunna vara med och ha roligt utan 
att behova lagga ned en formogenhet pa utrustning. Detta 
later som en utopi, och fir eventuellt det ocksa, men ar 
vfirt ett for sole.
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De regie r som uppstallts Mr foljande:
1 Min baryta 8 dm2
2 Max cyUndervolym 2,5 cc
3 En obligatorisk omtankning per heat
4 Tvabent landningsstall exldusive sporre
5 Motorn far ej vara inbyggd
6 Le Mans start
7 Fri varmkorning

Att tankvolymen Mr fri innebar att snart sagt vilken2,5cc 
motor som heist lean anvandas, eftersom ett av de storre 
problemen i TR Mr att fa motorn tillrackligt ekonomisk . 
Eftersom dessutom brans let Mr fritt, lean ett stort antal 
bra g 1 od s tifts motor er, som inte har nagon chans i TR, 
anvandas.

Precis som i TR galler det inte bara att ha en snabb m o- 
dell, utan den ska 11 ocksa vara latt att omstarta. Det inne
bar i fraga om motorval att de mycket snabba, moderna 
glodstiftsmotorerna kanske kominer att slas ut av langs am- 
mare snabbstartare, eftersom det kan vara problematiskt 
att fa Igang en tryckmatad, hogtrimmad nitrobrannare med 
liten racerpropeller.Dessutom Mr det latt gjort att elda upp 
ett glodstift med starka branslen och hoga varvtal.

Regel 4 och 5 har kommit till for att modellerna skall 
bli enkla och lattmanovrerade. Dess a regie r eliminerar 
ocksa mojligheter att TR-fantomerna staller upp med sina 
aeroplan och tar hem segern. Inga katter bland rattorna, 
alltsa.

Regel 6 ar hamtad fran B-temc irk lama och utgor (tycker 
vi) ett pittoreskt inslag i tavlingsbilden.

Angaende regel 7 galler bara att varmkomingsregeln 
fran TR utgar, och att var och en far varmkora av hjartans 
lust, tills tavlingsledaren ger en signal varpa alia gor sig 
klara och starten gar.

Flygtekniskt galler till skillnad fran TR att bara tva man 
deltager i varje kvalificeringsheat. Det underlattar flyg- 
ningen for nyborjare, men ger anda en krydda av kamp at 
anrattn ingen. I finalen dare mot deltager tre lag. Bade final 
och uttagningar flygs over 100 varv med 15,92 meters li~ 
nor.

De tre basta tiderna gar till finalen (forstass) och dar 
ma baste man vinna.

Varje lag far besta av maximalt tva mekaniker, en pilot 
och ett obegriinsat antal modeller. Modell far bytas under 
pagaende heat.

Eftersom SR Mr en forenklad version av TR, sa utgor SR- 
cirklarna en fortrafflig trainings plats for noviser, dar man 
pa enklaste satt lar sig att samarbeta inom ett lag, och 
jamfbrolsevis lattvindigt tillangnar sig en framgangsrik 
teknik. Efter att ha flugit SR nagot ar ter sig TR sakerli- 
gen inte sa avskrackande, som det gjorde fran borjan. For- 
sok i Danmark har visat, att de som flog fort inom deras 
rat racing-klass, efter en tid ocksa flog fort inom TR eller 
speed.

De modeller, som dessa regler ger upphov till, kan Hk- 
nas med ett avlangt briide med motor och lands tall i ena 
Mnden, samt pa lampligare punkter applicerade brader som 
tjanar som bar plan och hjalper he la arrange mange t att ii- 
vervinna Newtons tyngdlag. Dessa skapelser kanske inte 
kommer att te sig sa tilltalande for den borne esteten, men 
en modellflygare kan Mlska allt. Se bara pa friflygarna.

v a d  o n  l i t e n  

ΊΓκΧΝίυν PX

Redaktionen har redan nu forsakrat sig om utforligare bygg- 
beskrivningar for rat racing i nasta nummer av MN.

N O  I I S E R
I-IALSOVARDSNAMNDEN i Stockholm besvarade i 

slutet av jimi skrivelser fran Bagarmossens villaagar- 
forening om storande buller fran Skarpnacks sportfalt, 
Ljudprotokoll, som upprattats av halsovardsforvaltning- 
en, for undersokta bul 1 erstorningar bifogades. NMmnden 
konstaterar att motortavlingar, traningskorningar och 
privatflygverksamhet ar att betralcta som sanitara bul- 
lerolagenheter. Daremot godtar namnden ovningskor- 
ningar for polisen och brandkaren, halkovningar pa is - 
bana samt segel- och modellflygverksamhet. Flyg'ning 
med modellplan anses inte vara storande for omgivning- 
en, nar flygningen sker inom SkarpnacksfMltets inhang- 
nade omrS.de och om lampliga avgasljuddampare an- 
vands, Sverenskommelse med SkarpnacksfMltets fore- 
standare har traffats om en bestamd plats inom faltets 
omrfide, dar modellflygarna bor vara placerade.

SIGURD ISAKSSON FRAMHOLL i TV-intervjun lor- 
dagen den 12 august! efter sin seger i Roslagsloppet, 
att lian ocksa varit framgangsrik modellflygare, Papp- 
Isak har alltsa varit svensk mastare bade pa marken, 
pa sjbn och i luften. Tack for PR och grattis till annu 
en seger.

I REGELFRAGOR ar KSAK hogsta beslutande myndig- 
het i Sverige och ansvarar darfor for tryckning av regel- 
utgavor. En ny upplaga ar under arbete.Pa rekommen- 
dation av KSAKrs modellflygkommitte, har I<SAK:s VU 
beslutathoja dragbelastningskravet i combat A, -int och 
35 fran 15 till 20 ggr, Detta for att uppnM overensstam- 
melse mellan de svenska och internationella combatreg- 
lerna. Andringen trader i kraft vid den nya utgavans ut- 
givning i host,

NY UTGAVA AV MODELLFLYGREGLER 
films delvis framtagen nar detta lases. Samtliga kapitel 
ar klara utom radio- och skalaflyg. Vi hoppas presente- 
ra utgavan mera detaljerad i nasta nummer samt att da 
ocksa kunna ange distributionsvillkoren.

Vid KSAK:s arsmote i april fick modellflygkommitten, 
standig kommitte i KSAK, foljande sammansattning: Ord- 
forande Sune Stark, vice ordforande Sune Persson samt 
ovi’ iga ledamoter Goran Alseby, Bei'til Beckman, Lennarth 
Lars son, Hans Schmiterlow, Gunnar Kalen, Har aid Sannes, 
Gunnar Hofmann ochOlle Olsson.

Ordforanden ingar i KSAK :s styrelse med vice ordforan- 
den som supple ant. Sune Stark ingar ocksa som KSAK :s 
verkstallande utskott.
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AVGJORD
Efter den slutliga betyg sat tn ingen pa de fyra inlamnade 

Dl-modellerna visade det sig att Lennart Lars sons "Clear 
M iss" har segrat.

Varje modell har byggts i ett exemplar av grupper, om 
fyra man ur arets instruktorskurs i Norrhoping. Dessa 
grupper betygsatte modellerna efter fyra huvudrubriker. 
Konstruktions- bygg- trimmings- och flygegenskaper be- 
domdes.

Tre av modellerna hade samma betyg efter de tv& forsta 
faktorerna. Avgdrandet kom alltsU an p& de tv& sista delar- 
na av betygsattningen. Clear Miss fick nagot battre betyg 
i dessa delar, men for andraplatsen visade det sig mycket 
sv&rt att skilja mellan Hi-Fi och Ragnar varfor dessa de
lar andraplatsen. Athmos presenterades i ftfrg&ende num- 
mer av MN och ritning p& Ragnar kommer att ing& i jul- 
numret.

Resultat
1 Clear Miss, konstruktor Lennarth Larsson
2 Hi-Fi, konstruktor Hans Lindholm
2 Ragnar konstruktor Ragnar Ahman
4 Athmos konstruktbr Gunnar Holm

l A s a r n a s
P A R L A M E N T

Combatregler
For att i forts attningen undvika diskussioner p i combat- 

tavlingar, vilket tyvarr blir allt vanligare, tar vi oss frihe- 
ten att har pres enter a nagra olika detaljregler, som vi fun- 
nit mycket anvandbara.
Heattid i antingen 1 + 4  min eller 5 min med TR-start, 
enligt FAI:s regler.
Omflygning sker fr&n den stallning da heatet bl&stes av, 
d v s endast den tid som ar kvar av heatet kores och rak- 
nas till tidigare poang. Heatet skall avslutas med samma 
maskiner som anvandes vid starten, Alltsa far inga nĵ a re - 
servk&rror sattas in om endast en del av heatet kors om. 
Omflygning sker:
1 da serpentinen lossnar av sig sjalv
2 da klipp pa serpentinen medfdr att traden gar av. (om

flygning sker di. frdn stdilningen fore klippet, eftersom 
det kan vara osakert om motstandaren varit nara den).

3 da poangstallningen ar mindra an 2 poang efter heatet. 
Da flygs he la heatet om och nya karror far sdttas in

4 da domaren inte kan komma pa nagot bdttre for att till— 
fredsstalla combattanterna.

Diskning sker utan varning
1 vid tydliga ojustheter
2 da serpentinen eller tr&den ej flyttas till reserven
3 kastat handtag eller da piloten struntar i att reda ut

lintrassel
Diskning sker efter varning
1 vid tydlig prejning
2 da piloten ar utanfor innercirkeln
3 vid lagflygning utan strid
4 vid olydnad mot domare

Linlangden skall kontrolleras av de tavlande fore varje 
heat.
Lagflj'gning far ske obegransat under strid. Nar ett plan 
ar pa marken far ej det flygande planet ga sa lagt att det 
hindrar motstandaren att komma upp. Lagsta hojd ex 3 m
Tva mekaniker plus serphallare tillats.
Mekaniker far inte springa innanfor yttercirkeln da strid 
pagar annat an for att hamta vrak och for att hjalpa pilo- 
terna med lintrassel.
Protester skall vara inlamnade fore nasta heats bdrjan 
och behandlas av domaren plus tva opartiska iakttagare.
I ovrigt skall de vanliga svenska reglerna gal la.

Anders Leimalm -  Per Gelang
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Bygge och flygning med

Text: Lennarth Larsson

Fo ruts attn ingen for foljande instruction ar att den som 
ger sig pa bygget av CLEAR MISS 10 maste ha byggt ett 
par modeller och kunna bygga plant och vinkeiratt samt 
kunna kla en uppbyggd konstruktion med papper elLer s i- 
den.

Materiaiet i stabilisatorn bor genomg&ende vara latt 
och Ungfibrigt men darfor ej mjukt. Balken bor vara av 
medelhard balsa och bakkanten av s k quarter grain for att 
halla sig rak. Fyll ut med balsa mellan de mittersta spryg- 
larna. En bit 0.5 mm plywood under bakre stabilisatorkro- 
ken hindrar sondernotning orsakad av fuselinan. Tunn ny- 
lonvav eller siden over krokarnas infastning starker lim- 
met och hindrar krokarna att dras loss om limmet spric- 
lcer. Var noga med fiberriktningen pa alia forstarknings- 
trianglar da de annars ej gor nagon nytta. Stabilisatorn 
klhs med tunt papper och lackas minst tre ganger. Brans- 
lesalter lack behover endast strykas pa kladseln mellan 
fram leant och balk pa o vans id an.

Kroppssidorna bor vara av latt och langfibrig balsa, fe- 
nan av quartergrain och pylonbalsan i centrum hard, pa s i-  
dorna medelhard. Om motorbockar av tra anviinds bor de 
vara av rodbok. For de som anvander Cox Tee Dee 0.049 
eller 0.051 rekommenderas Cox plasttank med motor mon
tage eller T atones tank montage. T atones 1/2 A motortimer 
liksom fusetimer rekommenderas. Fuse Lin an bor vara 0,35 
mm nylon trad och skall lopa i tva "U" av pi an ot rad. Det 
bakre "U-et" fasts rakt under stabilisatorns bakkant och 
det andra U-et s& langt fran fusetimern att stabilisatorn 
lean tippa upp 45υ vid fusning genom att fuselinan stoppar 
mot detta ”U" da timern shipper sparren. Hoplimningen 
av balsadelarna till pylon sker lampligast med kontaktlim, 
vilket aven bor anvandas fdr hoplimning av balsa och ply- 
wooddelar till vingbadden. Pylon och vingbadd bor limmas 
ihop med s k PVA-lim, Kroppen klads med tunt papper. 
Pylon och framre delen av kroppen klas med siden. Undvik 
att kla fenan da den darvid latt blir skev, Hela kroppen bor 
skyddslackeras mot bransle.

Till v ingen kan anvandas en fardigfrast fram leant av me
delhard balsa. Bakkanten bor vara latt quartergrain och 
materialet till torsionsnasan langfibrigt for att kunna bbjas 
lattare. Alla spryglar gbrs lilca stora och kapas i bakkan- 
ten och pa undersidan for att passa i vingoronen. Valj lat
tare balsa till oronen an till vingens mittparti. Bygg mitt- 
partiet belt plant liksom hoger vingora. Bakkanten vans- 
ter vingora skall hojas 2 mm vid yttersta sprygeln for att 
ge skrankning som rollar modellen at vanster. Vingen bbr 
Idas med siden och lackas minst 5 ganger samt skyddslae- 
kas mot bransle pa hela undersidan.

Nar modellen blivit ldar skall den avvagas med blyhagel 
i kroppen, sa att tyngpunkten kommer inom 5 mm fran det 
p& ritningen angivna laget. Limma fast haglen. Gor nagra 
provkast for att kontroilera glidet. Se till att modellen ej 
trycker. Ett svagt stall ar mycket battre till att borja med. 
Gor pallningarna med plywood och limma fast dem. L§.t 
modellen glida at vilket hall den vill men se till att kurvor- 
na till att borja med ar stora. Kontroilera att vingen sitter 
vinkeiratt pa kroppen och limma heist fast sma bitar av 
halvrund rundstav under vingen mot vingb&dden sa att ving
en kommer i samma lage varje gang. Stall sedan in motorn 
pa fullvarv och cirka 3 selc motortid samt rikta modellen 
nastan rakt upp och luta den svagt mot hdger samt slapp 
modellen, kasta den ej. Modellen bor stiga at hoger och 
vrida sig svagt i vansterroll. Skuile modellen mot formo- 
dan ej vilja ga hoger kan man ge den ett svagt utslag med 
trim rod ret (c a 1 mm) at hoger och prova igen. Om model
len vill svanga skarpt hoger ges motsvarande roder &t and
ra ha 1 let. Pi’ova sedan ytterligare nagra starter med tre 
till fyra sek motortid for att se till att modellen bar sig 
ratt at. Da det onskade stigmonstret kommit okas motor- 
tiden i steg om 2 sek, tills ca 9,5 sek uppnatts. Modellen 
bor rolla hogst tre varv under stigtiden for att na god hojd. 
Ett varv i stiget ar minimum for ett sakert stigmonster 
och en god uttagning. Glidtrimmet stalls in som pa en A l
in ode 11 (se MN 4/67) men kurvet f§.r ej stall as in med rod- 
ret utan genom hdjning av stabilisatorspetsen p& den sida 
man vill att modellen skall svanga &t (sett bakifran). Pal- 
la endast med tunn plywood och limma fast pallningarna. 
For ovrigt 8nskar jag lycka till och hoppas f& se m^nga 
Clear Miss 10 pa Dl-tavlingar i framtiden.
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F R I F L Y G V M
Text: LENNART HANSSON och KARL-ANDERS ERICSSON 

Foto: JIRI ZACHAR Ritningar: KAR L-ANDERS ERICSSON

Efter en resa bar man nagot att beratta, heter det ju. 
Forvisso sant, och vi =om var med pa VM for friflygarna 
i Tjeckoslovakien 14 -  19 aug torde endast ha att vklja 
bland intryck och upplevelser.

Forst resan, genom Osttyskland via Vastberlin till Prag. 
Minutiosa och till synes meningslosa granskontroller pa- 
rat med for oss vaster lanningar ovana utgifter fbr trails it- 
visum, endagsforsakringar och vagavgifler gjorde res an 
icke helt angenam. Pa plussidan antecknas dock lag trafik- 
frekvens och helt fornkmliga Autobahn. Alitnog, till Prag 
kom vi och efter nagot letande befann vi oss i Suchdol, ett 
mindre samhalle 7 km fran huvudstaden, dar VM-forlagg- 
ningen var ordnad i ett universitet for lantbruksstuderan- 
de.

Snart konstaterades att det skulle bli en stor tavling,
237 deltagare fran 33 lander fanns upptagna i prog ram met. 
Atskilliga supporters var ocksa pa plats, fran Sverige var 
vi 33 personer. Mandagen den 14 augusti var ankomstda- 
gen och tisdagen agnades at modellvagning och annankont- 
roll. For oss svenskar uppstod har ett litet intermezzo, i 
det att tavlingsledningen vid den tidsbestamda invagningen 
presenterade en VM-regel som innebar att modellerna 
skall vara markta med tavlarens nationella licensnummer, 
Denna regel ar beslutad att galla fr o m 1 januari 1968, i 
Sverige nota bene." Med tuschpenna och i hast anskaffade 
dekaler klarades dock arendet snart av.

Arrangemangen for ovan beskrivna handelser var helt 
excellenta. I en stor hangar hade klassvis anordnats "vag- 
eentraler" med anordningar for vagning, registrering och 
stampling av flygplanen. I hangaren hade dessutom varje 
hation var sin "tomt" inhangnad dar modeller och dylikt 
kunde forvaras. Vara grannar har var Italien och Sovjet. 
Intress ant var att ta del av konstruktionerna fran dess a 
framstaende modellflyglander pa sa nara hall.

Efter alia dessa preludier var vi sa fardiga for flygning 
och lat mig genast konstatera att flygfallet i Sazena, dar 
tavlingen avgjordes, ar idealiskt for friflygning. 2,5x2,5 km 
av helt plan aker- och betesmark utgjorde tillsammans 
med en tva km king grasbana en helt perfekt tavlingsplats. 
Mandag- och tisdagskvallarna hade agnats at trim - och 
provflygningar och pa onsdagen var a lit klart for fbrsta 
tavlingsklassen, som traditionsenligt var A2.
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For Sverige startade Bo Hjalmar Modfier, Hans Ahlstrom 
och Claes Martensson, och starten blev lyckosam, i det 
att alia tre maxade i det fina vadret, sol, varmt och 5~6m/ 
sek. Det var ett stort sallskap som stlillde upp till start,
83 tavlare, varav icke mindre an 45 maxade i forsta perio- 
den. Nasta period blev annu varre, 56 gjorde max, inklusi- 
ve de tre svenskarna, gladjande nog. Totalt hade 31 man 
tva max vardera, bland dem som missade andra maxen 
var 1965 ars varldsmastare Anton Bucher, Schweiz, som 
noterade 84 sek ,. . Fdr de svenske sag allt ljust ut men 
som sa manga ganger forr vande sig lyckan. Visserligen 
inledde Bo Hjalmar med en max, men Claes rakade ut 
for fataliteten att modellen skar i linan. I akt och mening 
att lata modellen ga i marken utan att koppla fick Claes 
modellen framfor sig med tjuvkoppling pa 15 m hojd som 
foljd. 82 sek och gardinen helt neddragen. Sa blev det aven 
for Hans som forst hade god termikanslutning men sedan 
flog in i ett earn re luftlager med tiden 2 min som foljd.
Efter detta var det for den svenske lagledaren Gunnar Ka- 
Ιέη bara att inrikta sig pa att matcha fram Bo Hjalmar 
till om mojligt 900. I 4:e per lyckades det, 1.80 kunde lag- 
gas till de tidigare 540. Claes maxade aven medan Hans 
noterade 93. Efter fjarde perioden hade 14 man flugit fullt 
och man var litet till mans installd pa en A2~fly~off med 
kanske dussinet tavlare. Det blev till slut endast fyra som 
gick till final, femte perioden blev namligen svarflugen 
med lagsta antalet max, 29 st. De fyra lyckliga som gjor
de upp om medaljerna var Hirschel, Osttyskland, Vbrijs, 
Ungern, Tanyli, Turkiet och Bo Hjalmar Modeer, Sverige.

Forst pa linan var turken och svensken, varvid var man 
letade langst och kopplade.da turkens modell nastan natt 
marken. Tanyus tid blev 1,53 och vi svenskar var helt sak- 
ra p& att Bo Hjalmar skulle klara den tiden. Sa blev det 
ocksa, efter 2,23 landade modellen och manga klockor mat
te nu tiden for Vdros och Hirschel. Den senare visade sig 
ha nerverna helt under kontroll och vagrade envist att 
koppla for ran ordentligt lyft fanns under vingarna, I en ele
gant flygning fick han 4 min och var odiskutabel vinnare. 
V o xo s  presterade en flygning som var nastan en kopia av 
Bo Hjalmars. Med nastan oforskamd tur fick ungraren 
2,24 och forvisade darmed svensken till tredje platsen, En 
aning otur kanske, men Bo Hjalmar sager sig vara helt 
nojd med bronsplattan och da sa . . . .  I lagtavlingen vann 
hemmalaget Tjeckoslovakien fore Osttyskland och Frank- 
rike med Sverige pa fjai’de plats.



D2-tavlingen inleddes pa torsdagen i still a vader med 
hi mien tackt av moln. Det svenska laget Rolf Hagel, N Us
er ik Hollander och Bo Wall hade trim mat omsorgsfullt 
bade pa tisdagen och onsdagen och vis ade upp sedvanlig 
sakerhet. Men, men, i tavlingen ville det sig icke sa bra.
Bo inledde med kontroHerat stig och ypperligt glid och no
te rad e max. Da re mot blev det icke sa bra for Rolf och 
Nilserik. De noterade 168 resp 166 och stamningen var 
g an ska down. I forsta perioden noterade 37 av de 68 star- 
tande full tid. Andra perioden blev den forsta lik, Bo och 
Nilserik maxade med an Rolf missade, 162 sek, 44 m ax- 
tide r noterades i derma per, och 32 Uivlare hade full tid.

Ϊ tredje ronden fanns vind over flvgfaltet, 7 m/sek c ir - 
ka, men det hindrade icke 46 man att flyga 180, daribland 
Nilserik, men da re mot icke Bo som noterade 170. Rolf 
gjorde 160 och 27 flygare hade tre max el'ter denna period. 
Svenskarna var darigenom borta fran chansen att komma 
till final, millet var nu att gora sit bra lagtid som mojligt. 
Fran fjarde perioden no ter as 36 maxar och 15 deltagare 
med ackumulerad full tid, svenskarna gjorde 180 + 180 +
144, Rolfs forsta modell bortflugen efter timerstrejk. Fem- 
te perioden gav full utdelning at Sverige med 3 x 180. Total 
Lagtid blev 2590, som gav en sjatte plats i den stenharda 
konkurrensen, se pr is list an i foregaende nummer av MN.

13 D2-flygare lyckades na de magiska 900, namligen 
French och Monks, England, Zimmer och Guilloteau, Frank- 
rike, Cherny och Galbreath, USA, Seelig, Vasttyskland,
Fiegl, Italien, Spring, Schweiz {var gamle van fran Europa- 
Coupe 1966), Sedlak, Tjeckoslovakien, Verbitsky, Sovjet 
(en av de fa som anvande "pipa"), Broerse, Holland och 
I< m och, Jugo s 1 av ien.

Fern man gjorde 4 min och forst i andra omfiygningen 
kunde prislistan faststallas med Seelig som popular vin- 
nare, Vinnarmodellen ar mycket elegant, med help lank ad 
vinge (liven undersidan) och kompakt och val "inkapslad" 
avstamd motor- och timer installation. Tva an French impo- 
nerade atm instone p& mig med mycket valkontrollerat och 
snabbt stig, som forde modellen kanske hogst bland om- 
flygarna. Vackraste modellen hade Galbreath, t o m  fenan 
var snygg.

Varldsmasterskapens sista dag, fredagen, bjdd Wakefield- 
flygarna pa alltigenom perfekt vader, sol, lagom varmt,
2 m/sek och mycken hiss bade upp och ner. Forberedel- 
serna pagick in i det sista, Bengt Johansson, Ragnar Ah- 
man och jag sjalv gjorde nagra trimstarter oinedelbart 
fore startskottet och konstaterade atl allt fungerade val. 
Efter lottdragningen startade Ragnar fcirst, Modellen fick 
god hojd men tyvarr gick flykten in i ett mindre gynnsamt 
omra.de, tid 2,34, Sedan var det min tur, max efter flyg- 
ning i gott flyt. Bengt hade ej lyckan med sig, i sin forsta 
start noterade han 2,37. 44 maxar noterades i forsta perio
den. Petiot, Frank rike, hade 179 . . .  I andra perioden gick 
det vagen for samtliga svenskar, totalt 56 max och 33 med 
tva max vardera.

Svenskar med Ragnar Ahmans modell i startlage.

Ryssen Verbickij hade avstamd motor

Ϊ tredje perioden hade vinden okat till cirka 5 m/sek. 
Ragnar inledde med max, vilket aven jag noterade. Bengt 
fick 111 sek, sa for hans del lyste solen nagot mindreklart 
denna dag. Tredje perioden gav 49 max och 27 man hade 
tre max vardera. Efter lunchpausen fortsatte tavlingen 
med max for alia tre svenskarna, aterigen 49 max men nu 
18 kvar med full tid. Efter lang vantan i femte perioden 
fick jag upp leva gladjen att notera 180 sek for femte gang- 
en i tavlingen. De 900 var uppnadda och Sverige hade en 
finalplats. Bengt maxade i sista starten medan Ragnar fick 
140. Av de 18 med ackumulerad full tid efter fjarde perio
den foil tva bort, namligen tjeckiske Ceresnak, 169 och 
USA:s Pattersson, som efter fyra max noterade 62 i fem
te. Harda bud.

I fly-offen, som alltsa raknade 16 man, var Norden rep- 
resenterat med fern man, namligen Koster och Nienstedt, 
Danmark och Sulkala och Pasanen fr&n Finland samt Len
nart Han sson, Sverige. Danskarna och jag sjalv var forst 
i vag, tyvarr i nagot felaktig position, som det skulle visa 
sig, Kelt utan lyft, snarare tvartom fick Koster 3,27 (fern- 
ma i protokollet) Nienstedt 2,51 (nia) och jag sjalv 2,49 
(tia). Aven de ovriga kom mestadels ogynnsamt, endast 
Sulkala och Rachkov kunde ga vidare efter 4 min, Fornam- 
lige Matveev, Sovjet (VM-tvaa 1965) noterade 3,50 ochbiev 
trea medan hans landsman Melentiev fick fjarde platsen 
med 3,30.

Sulkala och Rachkov fortsatte alltsa i en 5 min flygning. 
Samtidig start och flygning i samma omrdde mojliggjorde 
ingaende jamforelser me 11 an de tva finalisterna. Man ana- 
de att Sulkala skulle dra langsta straet, hojdskillnaden ef
ter motorflykten var namligen markant, uppskattningsvis 
70 m kontra 40. Termiken hjalpte bada forbi 5 minuters- 
gransen och ytterligare en flygning var nodvandig. I denna 
fick Sulkala 3,58 medan Rachkov i en sjunkstart noterade 
endast 89 sek.

Darmed hemforde Finland den stiliga Wakefield-pokalen, 
vilket gladde aven ovriga nordbor. Lange skall minnas sy- 
nen av gultrojade svenskar och rodkindade danskar bered- 
da att tillsammans med norrman och finnar hjalpa Sulkala 
med skjort- och filtviftning i och for termikavlasningen.
Nu behovdes icke dylika atgarder men onekligen var det 
en stilig och festlig skandinavisk manifestation.

Cirka 600 personer s am lades efter tavlingarna till ban- 
kett med prisutdelning i en mycket stor lokal vars namn 
ej gar att uttala. Aven har var arrangemangen helt perfek- 
ta och i allt torde kunna sagas om VM i friflygning att de 
gar till havdenia som val organiser ade med bra tavlings- 
vader, magnifikt flygfalt och trivsamt och vanligt tjeckiskt 
vardskap.
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Mattias Hirschel, Osttyskland blev drets VM-segrare i 
A2.

I samtliga fem starter flog han max med modellen, som 
ses p§, ritningen har intill, Vid skiljeflygning, som skedde 
i absolut lugnt vader, var han den ende som lyckades gora 
240 sek. Hirschel startade strax efter var egen specialist 
VM-trean Bo Hjalmar Mode^r.

Modellen har, som framgar, mycket enkla linjer, utan 
speciella finesser. Hirschel som var vanlig att skissaupp

2015

sin modeil for mig, forklarade att den enda finessen var 
den vingprofil han anvande for sin modeil. Vingprofilen var 
relativt tjock, men kompenserades av den turbulens som 
listerna i vingen gav. For att fa modellen att prestera ab
solut minimal sjunkhastighet hade det dessutom varit nod- 
vandigt att placera tyngdpunkten s& l&ngt bak som mbjligt, 
dock inom stabilitetens grans 05 % av profilkordan.

Modellen hade mycket stor V-form och liten fenyta, vil- 
ket gjorde modellen mycket startstabil och foljsam.

25-

90

55 -* j |*-----2,5

l

TP 65

650

1967 ars VM l:a
Klass A2 900+240
Matthias Hirschel, Ost-Tyskland

Vingyta 29 dm2 
Stab.yta 4,7 dm2

Modellen kurvar hoger

Vingprofil B-6356-f _____________ «  Ί
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Endore Voros, Ungern, blev ju VM-tvaa efter att ha slagit 
Bo Hjalmar med endast 1 sekund i skiljeflygningen. Voros 
modell var en av tavlingens vackraste och bast utformade 
modeller. Redan efter forsta perioden trodde jag att han 
med denna modell skulle bli en av segeraspiranterna. Med 
god hjalp fran honom sjalv och hans lagkamrater skissade 
jag under pausen mellan forsta och andra perioden upp hans 
modell. Dess enda finess var enligt honom sjalv vingens 
profil som utgjordes av tre olika profilers kordinater divi- 
derat med tre.

Enligt hans beskrivning har jag ritat upp profilen pa rit-

ningen som overensstammer med den jag ritade efter hans 
vinge.

Vingen har en torsionsnasa av 0,8 mm balsa och saknar 
turbulenstrad. Angaende stabilisatorprofilen ansag Voros 
att den flatbottnade profilen ungefar motsvarade 70 % Clark 
Y.

Tyngdpunkten var placerad relativt langt bak. Den smala 
hoga fenan forklarade han vara for att forhindra en total 
"skuggning" av fenan vid termikanslutning, samt forbatt- 
ring tillsammans med vingens stora V-form av modellens 
startegenskaper.

Langst till vanster ses ungraren 
Erno Frigyes, tidigare VM-segrare 
i D2. Segelmodeller och radioflygmo- 
deller hor ocksa till hans specialite- 
ter.

Till vanster ler amerikanen Gallbreath 
vilket han dock inte gjorde nar tavling- 
en var slut.

Till hoger ses standige tvian och trean 
Vladimir Matjvejev fran Sovjetunionen
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bar, eftersom ban Tick motorstopp redan efter ett par mi
nuter. Pa tredje kom nu ilalienaren Cappi med en semiska- 
la Mustang. Fyra var Kari, pa fenite Van den Hout och pa 
sjiitte Ove. Alf kom nu pa 10:e plats, Clas Olov var 3.5:e 
man. 1 tredje och avgorande omgangen som gick pa s on dag 
morgon van Alf forsLe man att start a. Bar ble-v poangen 
nSgot battre an i lorra flygningen. Andre man p;i bananvar 
Gabris. Han gjorde en mycket bra flygning med poangtalet 
2.814, Vanderbeke gick ned nagot i poling denna gang, men 
det rackte and a for seger. Vallai, Unger n flog den mest 
langsam-flygande modell jag nagonsin sett, utan slakande 
linor. Kari gjorde nu sin biista flygning, vad som utmarker 
honom, ar som bekant bans fyrkant-manovrer. En av de 
snyggaste karrorna hade hollandaren Methemejer, liven 
denna modell med tre fenor, Ove gjorde i tredje heat en 
bra flygning med 2,660 p. Oves modell var nog den som av- 
vek mest if ran de andra karrorna, vad utseendet betraffar, 
Ungraren, Egervaris modell var den aldsta pa EM, den var 
tio ar gammal, men flog fortfarande fint.

Alf E ski Is son
TEAM-PACING

Team racing hade samlat 30 deltagare fran 13 nationer. 
Bland dessa var Stockton-Jehlik U,S:A. Trnka/Drazek 
Tjeckoslovakien, Sundell, Finland, Has ling Danmark samt 
Ahlstrom/Fransson, Sverige. Redan fran borjan stod det 
klart att nagon av dessa skulle svara for en toppnotering. 
Men vem. Redan i lordagens andra heat gavs svaret;
Stockton/Jehlik 4,32,9. Det tredje heatet blev rafflande. 
Trnka/Drazek, Kari/Arnipalo och Ahlstrom/Fransson.
Skulle svenskarna lyckas sla nagon av de gamla ravarna.
De mest optimisliska forhoppningarna besannades och vid 
67 varv hade Ahlstrom/Fransson fem varvs ledning over 
Trnka/Drazek. Plotsligt, av nagon anledning, fick den svens- 
ka modellen markkanning och var darmed ute ur leken. 
Finnarna kunde inte hota Trnka/Drazek som fick en tid 
strax over 5 min, Sedan foljde en rad ointressanta heat. 
Noteras kan dock att tavlingens enda 50-varvs-flygare, 
Geschwendtner, fick 5.01. I tionde och elite beaten drog 
det ihop slg igen. Sundell, Finland gjorde dagens andra 
och Kropft/Nielshe, Osterrike dagens tredje tid under fem 
minuter. Darmed var forsta omgangen slut och de tavlande

Till fjortonde CRITERIUM INTERNATIONAL DES AS, 
sa heter denna tavling, hade sex svenskar rest. Dessa var 
Leif Cernold, speed, herrarna Ahlstrom-Fransson, team- 
racing samt Ove Andersson, Clas Olov Kail och Alf Eskils- 
son i stunt. For andra gangen a rad gick tiivl ingen p& Bier set 
Aeroport, Liege, Belgien, vilket ar en kombinerad civil och 
och militar flygplats.

Fbrlaggningen av deltagare och supporters var mycket 
fint ordnad.pa Ecole Techniqe de Seraing ~ Tekniska hog- 
skolen i forstaden lemappe. Redan onsdagen den 23 aug an- 
lande de svenske. Torsdagen och fredagen anvandes till att 
vaga in och kolla modellerna samt att kora nagra t railings- 
pass. Vadret var under hela tavlingen enastaende, dimma 
pa morgnarna, sol hela dagarna och ingen blast.

STUNT
Stunttavlingen borjade pa lordagen. I stunt stallde 22 man 

upp. Nagra ord om karrorna som anvandes. Ett markant 
inslag var de stora modeller som hade 45:or och 49:or i 
nosen. Dessa karror hade bland annat, stumma duralstall 
i vingarna och fenor pa stabb-spetsarna. Ljuddampare var 
det tyvarr inte manga som hade. De stora modellerna flog 
mycket snyggt och stabilt.

I forsta omgangen tog varldsmastaren Gabris, Tjeckoslo
vakien ledningen. Han flog sin mycket snygga "Super Mas
ter" med MVVS motor. Tatt efter kom Vanderbeke, Belgien 
med en Skylark, Liknande in ode LI och gamla OS 35 med dam- 
pare. Pa tredje plats kom forre europamastaren Kari, Fin
land, fortfarande med gamla T-bird. Hack i hal efter honom 
var Van den Hout, Holland som flog mycket popular a "Olym
pus", motor Merco 49 med 3-bladig plastsnurra. Denna 
karra var fantastiskt snygg, farg orange-silver. P& femte 
lag Ove, Han flog forresten den enda noshjulskarran p&
EM, PS. sjunde kom Alf, Clas Olov hamnade pa 18 plats i 
forsta omgangen.

Andra omgangen flogs pa lor dag eftermiddag, Forsta 
flygaren detta heat var Masznik, Ungern, som flog en egen 
konstruktion med Veco 35. Efter honom kom Clas Olov, ban 
gjorde nu en battre flygning an den forra. I detta heat gick 
Vanderbeke upp pa l:a  plats. Gabris kunde inte hota honom
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kunde dra sig tillbaka till baren, dock inte Ahlstrdm/Frans- 
son och Leffe Cernold ty, flitiga som sma myror tillbringa- 
de de leva lien laopande och lagande sina modeller.

Niista dag provade Stockton/Jehlik sin Hp 15 som flog 
mycket fort i 35 varv men, sa s mania go m overhettade var- 
for de endast kunde notera 5.35. Ahlstrom/Fransson fick 
tiden 5.31. Resultaten blev genomgaende battre. Sundellar- 
na gick annu en gang under 5 minuter. Ilaslingama fick 
4.44,2. Ungrarna Molnar/Muti slogs om den tredje final- 
piatsen tillsammans med Trnka/Drazek och Hughes/Turner 
England. Alla hade 4.48 tiondelarna avgjorde.

Sa var det dags for final, USA-lag et skaffade sig snart- 
en 4-varvsledning fore danskarna som var 2 varv fore 
ungrarna. Jehlik mis sad e emellertid karran 1 fjarde om- 
tankningen och forlorade ett varv. Skulle danskarna, som 
hade tankat en gang mer, hinna upp. Nej, trots en omtank- 
ning som vackte ett sus av beundran bland publiken fick de 
noja sig med silverpengen.

Ingen av finalisterna anviinde snabbtankningssystem. 

SPEED
Bilden pa vanstra sidan visar Toth och Sebestven med 

nya Moki i speed-mod el I en,

Overst i denna spalt ses brbderna Ole och Per Hasling 
med sin senaste TR-mode 11, som de hade med sig i tva 
exemplar till EM. Bredvid clem en bild av Stockton/JeliHks 
installation av HP 15D. Herb Stockton ar HP:s represen- 
tant i USA. I niista rad ser vi Kuti med bronsmodellen i 
TR och Stoekton/Jehliks ETA-installation.

Stuntmodellerna bar under i:ir t v Billons Olympus och 
t h Cappis semiskala Mustang.

FAI-Racer Suizie-Q ar Haslingarnas gam la viilbekanta 
Pinottinspirerade modell, Observera tyngdpunktsliiget, 
Hogra ritningen beskriver deras EM-modell som liar en 
ovanlig konstruktion av stjartpartiet. Fdrvanande ar att de 
gait if ran meclbringarforlangning.

Om speedklassen, som i ar hade samlat ovanligt fa del- 
tagare, talar prislisi.n bast. Ungrarna ar oerhort sakra. 
Trots att de inte provflog mer an en gang gick motorerna 
perfekt 1 forsta forseket. Tysken Miebach som i ar inte 
gatt under 240 pa en end a tavling misslyckades tyvarr, 
liksom var egen Leffe Cernold vars motor iinda vackte ett 
visst intresse. Jaskelainens 222 utan pipa ar en bra pres- 
tation men rackte inte langt i konkurrensen.

"Paleface"
STUNT Reeultat i poitng
1) Vanderbeke, Belgien, 5.747, 2) Gabris, Tjeckoslovakien, 5.574, 3) Kari, Fin
land, 5.403, 4) van den Hout, Holland, 5,361, 5) Masznik, Ungern, 5.354, 6) Cappi, 
It&lien, 5.322, 7) O Andersson, Sverige, 5,274, 5} Billon, Frankrike, 5.073, 9} 
KamniBki, Tyekland, 4.983, 10) Seeger, Tyskland. 4.981, 11) Eskilsson, Sverige, 
4.947, 12) Egervarl, Ungern, 4.907, 13) Methemeyer, Holland, 4,857, 14) Valla), 
Ungern, 4.810, 15} Mayer, Finland, 4.587, 16) Kail, Sverige, 4.518, 17) Liber, 
Belgien, 4.515, 18) Mayne, England, 4,460, 19} Kessele, Tyskland. 4.439, 20) 
Jonkers, Holland, 4.410, 21) Marconeini, Frankrike, 3.936, 22) Leuba, Suiese, 
3.479.

SPEED Reeultat i km/tim

1) Toth. Ungern, 257, 2) Krizma, Ungern, 244,8, 3) Sebastyen, Ungern, 240,
4) Jackson, England, 230,8, 5) Zilliken, Tyskland, 233,8, 6) Frohlich, Tyekland, 
232,3

TEAM RACING Resuttat i min. eek

1) Stockton-Jehlik, USA, 4.32,9, 9,36, 2) Hasling-Hasling, Danmark, 4.44,2 9,48 
3) Molnar-Kuti, Ungern, 4.48,2 9.55 4) Trnka-Drazek, Tjeckoslovakien, 4.48,4
5) Hughes-Turner, England, 4.48,6 6) Sundell-Sundell, Finland, 4.49,4

LAGTAVLING
Stunt: 1) Ungern. 2) Sverige, 3) Holland
Team racing; 1) Danmark Speed: 1) Ungern Totait: Ungern
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Den traditionella Brommabanan blockerades av hoger- 
trafikinspirerad bilparkering sa linflygarna avholl silt en- 
dags-SM pa F8 i Barkarby.

Stuntarna (som de kallas i Goteborg) flog sa skickligt att 
ingen kande sig deprimerad av att endast tre man stailde 
upp. Team racing var en medelmlttig tillstallning dardock 
finalen p g a deltagande lags jamnhet och modellernas 
driftsakerhet var en njutning att se.

Om speed berattar klassledaren Lennarth Larsson:
Leifs motor med pipa ville inte "komma in” riktigt or- 

dentligt i nagon flygning villcet aven resultatet visade. Att 
han stod i en klass for sig rent flygtekniskt framgick med 
all onskvard tydlighet for askadarna.

Ornarnas bid a garvade speedflygare flog sakert men 
inte fort nog aven om Bengt hade ett gott forsok i andra 
flygningen. Tyvarr slog propellern i marken da den kyli— 
ga luften vallade problem. "Charlie" var ende man som 
noterade tider i alia flygningarna och fick basta tiden i 
den andra. Ove flog med den "gamla grona" i forsta flyg
ningen for att fa en tid note rad. Res ten av bans flygfdrsok 
bestod i "swing line"-kdrning av modell i startvagga da 
nya, egentillverkade motorn definitivt ej ville. Personligen 
blev jag glad overdet godasamarbete som over klubbgran- 
serna rldde mellan de tavlande i speedklassen.

Till Jan Rosengren som var ende debutante» i speed- 
sammanhang och som enligt andras utsago hade en modell 
som var god fbr drygt 180 km/tim vill jag saga att jag 
hoppas Du kommer igen mera flygtranad nasta glng.

Foto CHRISTER SODERBERG
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Om COMBAT berattar klassledaren Peter Evers:

De som sag startlistan i combat innan flygningarna ha
de borjat tankte formodligen att de 13 man som stallde 
upp skulle vara Sveriges absoluta elit. De som tankte s i, 
fick se sig djupt desillusionerade. Det var en uppvisning 
i hur man snabbast mojligt ordnar lintrassel, kor i backen 
kvaddar m m. Inte ett av dagens heat gick fran borjan till 
slut utan att nigon korde i backen. Vid de fiesta heatens 
slut var bara en tavlande i luften. De fa som verkligen kan 
flyga combat fick inte mycket tillfalle att visa det.

Den s k team-starten stallde till fortret for ett par del- 
tagare. Det ar beklagligtatt den finns, nar den inte har ett 
dugg med sjalva combatflygningen att gora.

Ett av forsta omgingens heat, mellan Torsten Anders- 
son, OSFK och Bernt Gustavsson LEN, bjod p i frisk flyg- 
ning i ca 2 min, da de kolliderade. I det laget ledde Tors
ten pa 2-1 i klipp. Bida iterstartade och kom upp samti- 
digt, Torsten med 1 dm kvar av serpen och Bernt med ba
ra triden kvar. Bernt jagade och klippte triden och var nu 
medveten om sitt underlage. I stallet for att se sig slagen 
korde han mycket frant for att fa Torsten i backen eller 
kvadda hans karra. Det senare lyckades honom utmarkt. 
Mycket fult. Det fick mer vittgiende foljder an nigon hade 
raknat med; Torsten kom till en valforkant finalplats men 
hade inget att flyga med. Staffan Larsson LEN gick en myc
ket latt vag till finalplats och vann darmed utan att nigon 
final flogs.

En liten ljusglimt tycktes skymta nar Roger Holmberg, 
LEN flog mot Erik Akesson, Motala Mfk. Det var en snygg 
flygning dar bida tycktes tanka forst och handla sedan, 
tills ett lintrassel satte punkt efter ca 1,5 min.

Dagens basta heat stod mellan Roger och Torsten. 
Torsten raddade segern efter ett klipp i heatets sista se- 
kund men sedan var det omojligt for funktionarer och med- 
hjalpare att f i  flygarna att forsti att heatet var slut. Tvi 
minuter efter det att det verkligen var slut kvaddade de.
For ovrigt heatets andra kvadd.

Dagens sista heat fick alltsi bli om tredjeplatsen mellan 
Ulf Larsson, Tigre och Roger. Ulf flog med en inte sar- 
skilt tillforlitlig glodare och vann efter ett diskutabelt dom- 
slut.

Det tycks som combat-flygarna av i dag bara tranar en- 
samma i stallet for tvi och tvi. Pa traningen star de och 
trixar riktigt kul, men s i  fort det kommer en till i cirkeln 
och de inte kan flyga hur som heist tar det snabbt slut och 
man inser att deras trixande p i traningen ar helt huvudlost. 
Om de i stallet skulle lara sig att tanka i forvag och trana 
pi manovrer som de har nytta ay, skulle vi kanske fa lite 
klass p i combaten igen.

Langst till vanster ses overst stuntsegraren Ove Ander
son starta assisterad av silvermannen i samma klass och 
namnen Willy.

Darunder visar Staffan Larsson stolt upp sex oskadade 
Ruter Ess efter combatsegern. Ritning av modellen iter- 
finns i MN 5-6/66.

I nasta spalt ses overst piloterna i TR-finalen, fr v lan- 
dande Per Arne Fransson (brons), Hakan Ahlstrom (guld) 
och Hans Svedling (silver)

Darunder demonstrerar Leif Cernold sin segrarmodell 
i speed.

P i hogra sidan finns ett par narbilder av Roger Holm- 
bergs Ruter Ess.

Under dessa visas en bild av Erik Bjornwalls GoodYear 
Racinginspirerade stuntmodell med maskot.

Har ovan ser vi Hans Svedling och Anders Eklund som 
antligen fitt fart p i sin Super Tigre.

Slutligen en bild av come back-mannen Bea Olsson med 
nybyggd modell

Stunt Resultat i poang
1) Ove Andersson, VasterSs FK, 3150,5, 2) Willy Andersson, VFK, 3134, 3) Erik 
Bjornvall, LEN, 2933,

Team racing (15 deltagande lag) Resultat i min och sek

1) Samueleson/Ahlstrom, Galax, 5.04, final 10,30. 2) Svedling/Eklund, SMSK,
5.03, final 11.15, 3) Ahlstrom/Fransson, LEN, 5.16 final 11.20, 4) Olsson/Sd- 
derberg, Ostra Sormlands FK, 5.28, 5) Gustafsson/Larsson, LEN, 5.29, 6) A l- ■ 
eeby/Rosenlund, LEN, 5.36, 7) Bengtson/Ericeeon, Orion, 5.49, 8) Andersson/ 
Andersson, 5SFK, 6.01, 9) Lind/Winkler, SMSK, 7.17

Speed Resultat i km/tim
1) Leif Cernold, Solna MSK, 214, 2) Bengt Martinelle, Ornarna, 201, 3) Carl- 
Erik Enqvist, Ornarna, 195, 4) Ove Kjellberg, SMSK, 185

Combat
1) Staffan Larsson, LEN, 2) Torsten Andersson, OSFK, 3) Ulf Larsson, Tigre,
4) Roger Holmberg, LEN, 5) Claes Nilsson, Motala MFK, 6) Bernt Gustavsson, 
LEN, 7) Mats Ekberg, MMFK, 8) Erik Akesson, MMFK, 9) Goran Fait, MMFK,
10) Jan Carleson, MMFK, 11) Bo Birgersson, MMFK, 12) Bengt Engstrom, OSFK, 
13) Yngve Rundqvist, Sparreholm

Lag
1) Linkoplngseskadern, 13, 2) Ostra Sormlands FK, 16, 3) Solna MSK, 21
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Segermodellen vid SM i RC I ses ovan. Det ar Jesper von Segebadens 
framg&ngsrika konstruktion Mustfire (Ritning i MN 5-6/66) i sitl senaste 
utforande. I hogra spaiten ses uppifran Saabs nya vandringspris, till svens- 
ke mastaren i RC I. silvermannen Leif Thulin kiar att bila hem till vlist- 
kusten efter valforrattat varv och bronsmannen Bo Bergstedt med Mustfire- 
las tad kombivagn.

Foto GORAN ALSEBY

Under helgen 16-17 September tavlade man om titeln 
"Svensk Mas tare i Rc I". Tavlingen, som arrangerades av 
Starflyers, skulle enligt inbjudan hallas pa Tullinge flyg- 
flottilj, men genom en tillfallighet tick en funktionar nagra 
dagar fore tavlingen vetskap om, att en sandaramatorklubb 
avsag att forlagga en faltovning till granskapet av F18. For 
att ej i onodan riskera de tavlandes modeller fann tavlings- 
ledningen det sakrast att flytta tavlingsplatsen. Trots delta 
mycket knappa varsel vai' Barkarby flygflottilj valvilliga 
och st&llde fait till forfogande. Tyvlirr hann ej alia tiivlande 
och funktionarer fa meddelandet utan infann sig pa F18. 
Trots den langa extra resan till F8 var humoret pa topphos 
alia, da tavlingen borjade.

Till tavlingen hade 19 deltagare anmalt sig och samtliga 
infann sig till tavlingen.

Tavlingen genomfordes med sex domare uppdelade i Ire 
domarlag, varav ett alltid vilade. De tiivlande flog en gang 
infor varje domarkombination, Domarlagen bestocl av Svan
te Hellstrom/Acke Johansson, Lennart Sundstrom/John 
Lysell och Kurt Ek rot/To re Loodin.

Lordagens flygningar genomfordes i snabb foljd i det 
varma och soliga hostvadret, tack vare tiivlingsledarens 
stiindigahetsande. Efter forsta tavlingsdagen ledde Jesper 
von Segebaden med Bo Bergstedt pa andra plats. Trea lag 
Leif Thelin.

Tavl ingens tredje och sista flygning genomfordes pa son- 
dagen i Hka lungt viider som de tidigare. Aven denna om- 
gang genomfordes utan speciella hlindelser.

Da resultatet riiknats ut visade det sig att Jesper ater- 
igen visat sin lclass.

Betraffande bade rad ioanlaggn ingen och modeller kunde 
noteras en utveekling jamfort med tidigare ar. Sa gott som 
alia de tiivlande hade i ar proportionaianlaggningar, da 
framst den svenska Micronic. Bland flygplanen var den ti
digare sa foraktade Mustfiren vanligast. Den representera- 
des av fyra exemplar forutom Jeppes egen modifierade va
riant. Den tidigare sa vanliga Crusadern fanns denna gang 
endast i tre exemplar. Tlivlingens bast polerade model! till— 
horde Roland Ortschiitz.

Efter denna tavling konstaterar man med gladje att anta- 
let tiivlingsflygare okar. Bade att tidigare klass III-flygare 
och helt nya flygare visade att de inte har nagon respektfor 
de mer rutinerade tavlingsflygarna.

Jol
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Vanstra spalten visar uppifran Jan Levenstam starta 
motorn fore sista flygningen. Jeppe assisterar,

Darunder ses Jannes Mustfire pa finalen.
P& mittbilden star tar Kjell Ake Elofsson sin OS-motor 

medan Stig Lilja assisterar.
Narbilden iliustrerar ljuddamparnas mangfald, har Lars 

Olssons instailation.
Underst ses taviingens mest valbyggda model!, Roland 

OrtschUtz's Crusader. En detaljerad beskrivning av Ro
lands bygge kommer inom kort.

Ϊ hogra spalten ses overst Rune Svenningsson som sjalv 
bygger sina radioanlaggningar. Vi skalL presentera oeks& 
honom inom kort.

Utom tavLing visades Cliff Weiricks VM-tia, semiskala- 
modell av DH Chipmunk, som valdes till VM:s snyggaste 
modell. Gerhard Westerberg kopte den pa Korsika och vi~ 
sade upp modellen vid SM.

Langst ned ses Tommy Bennwik med sin grona Olden- 
burgkonstruerade Top Hat.

Resultat i poang:

1) Jesper von Segebaden, 14,274, 2} Leif Thelin, 13,319, 3) Bo Bergstedt, 12,363, 
4) Jan Levenstam, 11.025, 5) Bo Oldenburg, 10.826, 6) Lennart Olsson, 10,509,
7) Bert Stovling, 10.248, 8} Goran Ridderstrom, 9.725, 9) Christer Gillgren, 
9,049, 10) Bengt Lundstrom, 7.625, 11} Tommy Bennwik, 7.287, 12) Lars Olsson, 
7,272, 13) Bertil Attewik, 7,088, 14) Roland Ortschtltz, 6,780, 15} Svenningsson, 
6.533, 16) Niilo Thulander, 6.252, 17) Lars Jakobsson, 5.537, 18) Kjell-Ake Elof- 
son, 2.405, 19) Stig Lilja,
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Referatet fran SM i RC V kompletteras bar med nigra 
rapsodiska anteckningar

Premiar blev det i tre avseenden niir arets SM 1 kiass 
RC V avholls den 26-27 aug fbr nya klassen RC V, fbr YFK 
som tavlingsarrangor och for Rinkaby som tavlingsplats.

Till tavlingen kom 16 anmalningar, varav 13 anmalde 
sig till start men Kenneth Pettersson hade otur att havere- 
ra innan tavlingen borjade. Man tycker att anslutningen 
bor vara storre n&r det giller SM, men som orsaker kan 
ses hastighetsbegransningen och tavlingsplatsens ocentra- 
la lage. Tavlingen skulle ju aven ha omfattat RC ΙΠ men i 
denna ldass hade endast 1 man anmalts.

Tavlingen avholls i basta tankbara vader, svag ving med 
vaxlande molnighdt och temperaturer omkring 20-25 C. 
Efter forsta omgangen tog Niilo Thu lander led n ingen foljd 
av Lennart Sundstrom och Arvid Karlsson. Ledningen lyc- 
kades Niilo halla aven i andra och tredje omgangarna, me- 
dan Lennart och Arvid bytte plats i andra omgangen fbr 
att darefter i tredje omg ingen ater byta plats. Rune Sve- 
ningsson som lag fyra efter andra omg ingen rikade ut fbr 
vingbrott under traningsflygningen mellan andra och tred
je omgangen och var darvid borta ur toppstriden.

Siledes blev Niilo den forsta s veil ska mastaren i RC V 
han bar ju tidigare tva SM-tecken i RC ΠΙ. I RC I ar han 
daremot fortfarande novis.

Modellurvalet var av varierande typer och somliga har 
gamla RC III karror kvar, men utvecklingen g ir  mot mera 
lampade karror for RC V. Vagabond som ju var en bra 
RC Ill-k&rra har nog inte sa stora chanser i RC V. Den 
mest originella modellen hade Ulf Hamle, en fiygbitsbeto- 
nad modell med motorn placerad ovan vingens bakkant, 
med skjutande propeller.

Till sist vill YFK framfora sitt tack till domarna R An
ders son, G Hofmann och B. Nilsson, samt till prisdonato- 
rerna A. Arvidsson. N. Ek, Modellcraft och S.E. Trueds- 
son.

Lennart Olsson

F©P“fteel*BtlFa«g S v e i*
o c h  cSerSBs urtrusstnlng

Flygplatsen var ypperlig med stora fria ytor samt kors- 
lagda startbanor som eliminerade start- och landningsbe- 
kymmer i den vaxlande vindriktningen.

Verkligt fint arbete hade nedlagts pa att gora en effek- 
tiv och lattarbetad resultattavla. Arrangorsklubben har all 
heder av den.

Fbr traning fanns ett stall med frekvensmarkta kladny- 
por ~ ocksi mycket bra. Trots delta lyckades nigon star- 
ta Kent Petterssons modell som stod och puttrade p i tom- 
gang med agarens uppmarksamhet riktat it annat hill. 50 
meters fiygning och totalhaveri.

Det brast i anmalan av manovrerna men efter intensiv 
bearbetning av grenchefen Gunnar Hofman battrade sig de 
tavlande. Det skall ocksa papekas att domarna minsann 
inte heller alltid horde upp ordentligt vilket ibland gav liv- 
liga diskussioner.

Ett trevligt inslag utom tavlan var fiygning med rekLam- 
slap. Det var Lennart Olsson som p i belt naturtroget salt 
"plockade upp", flog och lamnade av sitt slap p i vilketdet 
stod RC SM 1967. Slapet hade ansenliga dimensioner och 
syntes vida over nejden.

Inkvarteringsorten Ahus fornojde lingresenarerna till 
full belatenhet.

Anmarkningsvart ar att Thulander flog med REED-an- 
liggning, Kasta darfor inte sidana grejor i byrilidan ba- 
ra fbr att proportionalen har kommit. Det beror minst li~ 
ka mycket pa piloten som p i radion hur modellen flyger.

Vackraste modellerna var Sundstrbms och Nilssons 
dubbeldackare. Det ar nigot visst med dessa oldtimers. 
Sundstrom flog en traningsmanover fbre anmald manover 
och hann trots delta genomfora program met inom utsatt 
tid.

Det klankades bakom kulisserna p i att de tre domarna 
samtliga var skaningar och att risk fbr lokalpatriotism 
forelig. Vi f ir  hoppas att rattvis bedbmning gjordes.

Touch and go skall goras inom 50-meterscirkeln, Manga 
missade denna manover eller gjorde den diligt p g a vil- 
jan att komma ned inom cirkeln.

Om loopingarna lades p i sa satt att domarna inte p i n i
got salt kunde se hur runda de var, blev det mycket laga 
poang, i de fiesta fall en nolla.

Invandning: Om looping placeras s i  att x'undheten kan 
bedomas, hur skall d i  sidoavdrift pivisas.

Prisutdelning forrattades med sedvanlig stamning och 
arrangorer och tavlande avtackades. Alla var bverens om 
att ett trevligt SM hade genomforts.

ULF HAMLE

Plac Namn Klubb Modell Radio Motor Prop V
Omg

I
Omg

II
Omg
III

Sum-
ma

1 Niilo Thulander YFK Taxi Min-X 10 OS 40 11x4 2,0 2003 1685 1726 5414
2 Lennart Sundstrbm MRF Hobo Min-X prop Merco 61 11x6 3,8 1664 1758 1817 5239
3 Arvid Karlsson LEN Lenus Micro Avionics Vebra 3,5 9x4 1,8 1644 1846 1577 5067
4 Bjorn Wangstrom LEN Piper Cub Micro Avionics OS 49 12x6 3,5 1205 1664 1154 4023
5 Karl Einar Tell LEN Piper Cub Micro Avionics Enya 60 12x6 3,5 989 1047 1292 3328
6 Rune Sveningsson Jonk L MFK Skylark Digitron OS 29 10x6 1.8 1501 1657 - 3158
7 Lars Karlsson LEN Lenus Grundig Super Tigre 11x4 2,0 562 1066 1115 2743
8 Stig Lilja Jonk L MFK Sonic Crusier Egen Merco 49 11x7 3,3 674 998 874 2546
9 Ulf Hamle Kronob MFK Egen Grundig Enya 29 9x6 2,1 926 726 486 2138

10 Jimmy Damberth Kronob MFK Falcon 56 Controlaire OS 35 9x6 2,2 585 783 470 1838
11 Kurt Hi Id ings son Oskh Esk Vagabond FM 10 OS 40 11x4 2,1 47 5 420 217 1112
12 Eie Nilsson Oslch Esk Hobo Grundig Enya 45 11x4 2,5 85 220 - 305
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Skall vi nu definitivt avskriva RC III som tavlingsklass? 
Forslaget var aktueilt vid 1966 ars Riksstamma, men vann 
icke fullt gehor. Ingen i namnda klass var anmald till SM i 
&r. Daremot ser det ut som RC V ar p& stark frammarsch.
I denna klass finns det storre mojligheter att manovrera 
modelien, ocksS. med tanke p& sakerheten, dar mojligheten 
att reglera motorvarvet ar viktigt. Bland modellerna som 
presenterades pH SM fanns inget sensationellt nytt, mest 
uppmarksammadevardeb&da biplanen, I allmanhet anvan- 
de man nog motorer som betraffande styrkan l&g i under- 
kant, har man tillfalle att reglera motorvarvet kan man 
gott kora med en nagot overdimensionerad motor.

Vad betraffar radioanlaggningarna lever reeden fortfa- 
rande kvar och denna typ av anlaggning gar utmarkt attan- 
vanda d& programmet i RC V inte innefattar n&gon mano- 
ver som nodvandigtvis kraver proportionell styrning. Det 
skall bli intressant att se om det nya Galloping-Ghost sys- 
temet med Rands LR-3 servo kommer att ha n&gon fram- 
g&ng nar det galler RC V. Dar har man ju de mojligheter 
som fordras, sid- hojd- och motorkontroll. Dock bor man 
inte placera detta system i modeller med storre motorer 
an 35:or. Betraffande styrningen blir det i stort sett som 
att flyga proportionellt och man har mojlighet att trimma 
rodren under flykt. Priset p& en GG-anlaggning ligger unge- 
far i samma niv& som en begagnad reed, d v s omkringel- 
ler n&got under tusenlappen. Systemet ser ut att vara val 
utvecklat och har gjort stor succ6 i U.S.A.

Hur skall en modell se ut, lamplig for RC V. Valj till— 
rackligt stor modell, spannvidden bor nog ligga mellan 
1300-1700 mm. En typ som ar lamplig ar SR Falcon med 
en motor avpassad till modellens vikt. Denna modell ar 
stabil, har utmarkt sidroderkontroll och utfor de manov- 
rar som ing&r i RC V-programmet. Man kan kanske ock- 
s i  tanka sig den mindre Falcon 56. Dessa modeller ar en 
ungefarlig definition ρέ hur en lamplig RC V-karra skall 
se ut. Naturligtvis staller man kravet att flygplanet utan 
svarighet skall kunna utfora de stipulerade manovrarna.

Skriv till MN och beratta om Dina erfarenheter.

Arne Arvidsson

och RAKETFLYG
SM for modellraketer arrangerades 15 oktober av Upp

sala Flygklubb och Skultuna Raketsallskap p i Sundbroflyg- 
plats utanfor Uppsala. Utforligt referat hoppas vi ge i nas- 
ta nummer av MN. Resultaten i antal meter hojdvinst blev 
foljande:
Klaes AC-2 Httjdflygning (13 deltagare)
1) Erik Btk5e, Limhamn, 353. 2) Gert Ericsson, Skultuna, 314. 3) Lars Ander
son Limhamn, 262. 4) Anders Anevall, Skultuna, 238, 5) Per-Ake Persson, 
Limhamn, 184, 6) Ake Olofsson, Skultuna, 180, 7) Claes Anderseon, Limhamn, 
172, 8) Rolf Valdorseor., Hassleholm, 134, 9) Matts Gdtbring, Uppsala, 100,
10) Jesper Nielsen, Limhamn, 83

Klass PC-1 HBJdflygning med last (9 deltagare)
1) Lars Anderseon, Limhamn, 176, 2) Gert Ericsson, Skultuna, 161, 3) Ola 
Sveneson, Limhamn, 140, 4) Jesper Nielsen, Limhamn, 133, 5) Rolf Valdors- 
son, Hassleholm, 129, 6) Erik Βΰδβ, Limhamn, 124, 7) Claes Anderseon, Lim
hamn 117
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RC-VM Har ses en ansprikslos teknisk efterskord frin RC-VM 
som vi refererade i foregiende nummer av MN.
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KRAFT U .S .A . 41 8 K ra f t K w ic k  F li 2 .7 5 0 1 .5 1 0 4 2 ,2 0 65 E nya  6 0  11 TV Top F lite  1 1 / 8

M A R R O T F rance 33 9 R a d io  P ilo te S a ta n a s  II 3 .4 5 0 1 .6 4 0 4 2 ,6 4 82 Rossi 60 C h a lle n g e  Rossi

SPRENG U .S .A . 35 15 M ic ro  A v io n ic T w is te r 2 .9 8 0 1 .3 7 0 5 1 ,4 0 58 S u p e r T ig re  6 0 R e v -u p  11 / 8

S C H M IT Z A lle m a g n e 32 6 S im p ro p H a p p y 3 .9 2 0 1 .7 7 0 4 6 85 Rossi 60 E ig e n b a  11 17,5
M A T T L ie c h te n s te in 19 2 S im p ro p S u p e r D e lp h in 4 .7 8 0 2 .0 0 0 60 8 0 Rossi 60 R obbe  11 / 8
S W E A T M A N A fr .  d a  Sud 31 16 L o g it ro l C o n d o r 3 .6 4 0 1 .7 4 0 6 0 ,8 54 M e rc o  61 R e v -u p  1 1 17
B A U E R H E IM A lle m a g n e 39 8 M u lt ip le x K o m p ro m is s 3 .1 0 0 1 .7 6 0 4 6 ,5 67 S u p e r T ig re  6 0 K a v a n  11 /7

O LS E N G ra n d e  B re t. 37 14 K ra f t U p se t 2 .7 5 0 1 .6 8 0 4 8 ,5 5 8 M e rc o  61 T o p  F lite  1 2 / 6

W E I RICK U .S .A . 4 0 16 P. C . S. C h ip m u n k 2 .8 0 0 1 .4 1 0 3 9 7 2 V e co  61 R e v -u p  1 1 17,5
B R A N D A fr .  d u  Sud 28 3 L o g it r o l  5 UD P a n ze r V 3 .2 0 0 1 .7 4 0 4 7 ,5 67 M e rc o  61 R e v -u p  11 /7

G IE Z E N D A N N E R A u tr ic h e 21 7 D ig i  F ly M a ra b u 3 .1 0 0 1 .8 1 0 55 56 M e rc o  61 T o rn a d o  1 2 / 6

C O U S S O N France 28 11 R a d io  P ilo te L u c ife r 3 .3 0 0 1 .7 8 0 46 71 S u p e r T ig re  6 0 T o p  F lite  11 / 8

PH A M F rance 31 5 F. & M . V a u to u r 3 .0 0 0 1 .6 4 0 4 7 ,5 64 Rossi 6 0 Top  F li te  1 1 /8

WESSELS A fr .  d u  Sud 22 58 B o n n e r K w ik  F li II 3 .1 0 0 1 .5 7 0 4 1 ,1 6 76 M e rc o  61 R e v -u p  11 / 8

V A N  V L IE T P ays Bas 32 8 S im p ro p F l ip p e r  1 3 .2 5 0 — 4 6 7 0 V e co  Lee 61 B a rte ls  11 17

*
Antal aktiva &r som radioflygare
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F ! l f c » S f t @ R » SOLNAS JU Β Ϊ LEU M S TA 'VLING

30-arsjubilerande LEN arrangerade sedvanliga FILBYTER 
med foljande resultat.
Com bat-A

1) Bo Karlsson, Spar reholm, 2} Lennart Karlsson, LEN 3) Jan Karlsson, Motaia 

Combat-int
1) Kjell Nilsson, Sparreholm, 2) Staffan Larsson, LEN, 3) Bemt Gustafseon, 
LEN, 4) Bo Birgerssoti, Motaia Mfk (MMFK), 5) Yngve Rundqvist, Sparreholm,
6) Gbran FSlt, MMFK, 7) Mats Ekberg, MMFK, 8} Claes Nilsson, Sparreholm,
9) Ulf Larsson, Tigre, 10) Erik Akesson, MMFK

Combat-35
1) Bemt Gustafsson, LEN, 2) Erik Akesson, MMFK, 3} Per Arne Franseon, LEN 
4) Soren Andersson, LEN, 5} Hans Carlsson, Oxelosund
Team racing-int

1) Franeson/AhlstrSm, LEN 5.28, final 11.19, 2} Ahlstrom/Samueisson, Galax, 
5.46, final 12.23, 3) Larsson/Gustavsson, LEN, 7.21, 4) Alseby/Rosenlund, LEN, 
7.31, 5} Sannes/Kjellberg, Solna MSK. 6) Lind/Winkler, SMSK, 7) Svedling/Ek- 
hmd, SMSK, 8) Hedrtm/Kempe, LEN.

Team racing-B
1) Kjell Axtiliue, Galax, 6.45, final 7,03, 2) Dan Johansson, Tigre 7.20 final 7.17 
3) Samuelsson, Galax, 6.24, 4) Winkler, SMSK

I MN har vi tidigare varnat for att utmana allman sa- 
kerhet under mode Ilf lygning eller att irritera med mo- 
torbuLler. Som ett exempel pa riskerna hdr vi att det i 
framtiden koramer att behovas licens for att modellfly- 
ga. Atminstone i Vasttyskland, dar Bundesrat {overhu- 
set) i Bonn nu studerar ett lagforslag som yrkar pa till- 
stand for "speciellt utnyttjande av luftrummet" for alia 
som onskar flyga med pappersdrakar, modellplan, bai- 
longer och liknande foremal.

W e n t z e l -p o k a le n
Den fjortonde Wentzelpokalen pa Opefaltet i Ostersund 

hordes 24 September och gynnades av ett utmarkt vader.
For forsta gangen i tavlingens historia vanns totalsegern 
i Al-klassen av en junior, namligen tv&faldige svenske ju- 
niormastaren i A2 Michael Borell. Aven tvaan totalt var en 
junior, SM-tvaan i A1 Nils-Eric Hagglund.

De rutinerade ostersundarna Arne Berglin, Stig Lewin 
och Gosta Nilsson hade tidigare inteckningar i pokalen men 
hade den har gangen ingen chans mot juniorerna. Costa 
Nilsson hade visserligen hang pa dem efter halva tavlingen 
men kvaddade sin sju ar gamla Mackie och fick noja sig 
med segern i seniorklassen langt efter juniorerna-

Bade Michael Borell och Nils-Eric Hagglund flog utmarkt. 
Hagglund hade den jamnaste serien, men Borell visade sig 
an en gang vara den skickligare termiksokaren och det gav 
honom segern efter en spannande sekundstrid som avgjor- 
des i sista starten. Borell understrok darmed an en gang 
vilket stort lofte ban ar inom modellflygsporten.

De ovriga klasserna var glest besatta. Stig Lewin vann 
C l i sjuke Rolf Sundins franvaro, och Sven-Erlc Pira hade 
ingen ordentlig konkurrens i Dl.
Resultat 1 sekunder.
A l, seniorer
1) Gosta Nilsson, OFK,428, 2) Nisse Nass6n, OPK, 382, 3) Arne Berglin, t>FK, 
376, 4) Per Liljeqvist, OFK, 357, 5) Stig Lewin, OFK, 324 , 6} Birger Sahlin, 
Skvadern, 322, 7} Christer Andersson, 0FK, 312, 8) Edvard Sundqvist, Skvadern, 
62,

A l, juniorer
1) Michael Borell, 0 F K ,  588, 2) Nils-Eric Hiigglund, Gf k , 569, 3) HSkan Nils
son, OFK, 404 , 4) Janne Frdjd, GfK, 396, 5) Bo Lindahl, GfK, 290, 6) Bo Mo- 
lander, GFK, 252, 7) Kurt Holmbom, Skvadern, 221, 8) Stefan Holmstrom, OFK, 
46.

Cl
1) Stig Lewin, OFK, 524 

Dl
1) Sven-Eric Pira, Stromsunds MFK, 502, 2) Edvard Sundqvist, Skvadern, 215.

Det blaste ca 5 sekundmeter men var lite byigt i de for β
ία tva perioderna. Molntacket sprack upp pa formiddagen 
och solen tittade fram. Smamodellerna hade det lite besvar- 
ligt sa Hans Kalens segertid i Al ar smatt fenomenal. Len- 
narth Larsson brot av kropparna till bada sina Dl-m odel- 
ler men lyckades laga den ena sa att den boll for tre star
ter med b ludder var v pa motorn. Nils-Erik Hollander satte 
en D2:a i skogen men genomforde med reserven. Urban 
Nygren kvaddade vingen pa en modell i forsta perioden och 
flog bort reservmodellen i tredje. Vinden blaste nastan 
langs med korta banan pa FIB men manga modeller ham- 
nade i skogen pa omse sidor. Pa grund av H-trafik, rads la 
for daligt vader och Tullingefaltets svara flygfdrhallanden 
stiillde bara ett 60-tal modellflygare upp. Det var ont om 
tidtagare men med gott humor och nagot utstrackta perio- 
der Hot det hela. Tavlingen slutade bara 15 min senare an 
beraknat och efter utriikning av resultaten fordelades den 
rikhaltiga prissamlingen.

Grenchefen Kalen tackade 30~Ars jubilerande arrangers- 
klubben och on shade god fortsattning
Al (17 anm&lda) Resultat i sekunder
1) Hans Kal^n, Game», 720, 2) Dick Engstriim, Nimbus, Kumla, 505, 3) Hans 
Terner, BMSK, 396, 4) Bengt Eriksson, Eskilstuna FK, 341, 5) Roger Berg,. 
SMSK, 284, 6} Bonny Hjartmyr, Nimbus. Kumla. £84, 7) Tommy Jans son. Nim
bus, Kumla, 271, 8) Peter Wanng&rd, Nimbus, Sthlm, 242, 9) K G Lundstrom. 
Silverhokarna, 224, 10) Hans Svensson. SMSK, 208, 11) Roger Lindberg. Silver- 
hdkarna, 178, 12) P O Larsson, Nimbus, Kumla, 175. 13) Robert Wendler, Sil
verhokarna, 171, 14) Holf Eouko, Silverhokarna. 141, 15) Dennis Lundqvist, Sil
verhokarna, 95.

A2 (13 anmalda)
1) Gunnar Kal6n, Gamen, 732, 2} Rune Olsson. Gamen. 702, 3} Bo Mod£er, Sol- 
na MSK, G37, 4) Peter Wanngird. Nimbus, Sthlm, GOO, 5) Lars Larsson, AKG, 
551, 6) Bertil Westin, Gamen, 532, 7) Dick Wiklund, SMSK, 499, 8) Per Soder- 
sten, SMSK, 434, 9) Olie Blomberg, Nimbus, Kumla, 388, 10} Ingemar Wikander. 
SMSK, 369, 11) Hans Andersson, Borlange MSK, 357.

Cl (4 anm&lda)
1) Jan Zetterdahl, SMSK, 548, 2) Olle Blomberg, Nimbus, Kumla, 315, 3) Len- 
narth Larsson, SMSK, 243

C2 (5 amnSlda)
1} Bengt Johansson, AKM, 725, 2) Peter Wanng&rd, Nimbus, Sthlih, 595, 3)Karl- 
Erik Lundin, SMSK, 408, 4) Jan Zetterdahl, SMSK, 404, 5) Bengt Blomberg, Ga
men, 187

Dl (6 anm&lda)
1) Walter Bornhauser, Jakobsbergs FK. 408, 2) Jan Ed6n, Nimbus, Kumla, 368, 
3) Lennarth Larsson, SMSK, 290, 4) Mats Ljutigberg. Lekmannen, 229, 4) Len
nart Johansson, SMSK, 5.

D2 (12 anmalda)
1) N-E Hollander, Karlstad, 778, 2) Lennarth Larsson, SMSK, 669, 3) Lars 
Karlsson, Gamen, 647, 3) Bernt Wickman, Nimbus, Kumla, 647, 5) Urban Ny
gren, SMSK, 339, 6) L-G Lindblad, EFK, 142

Int. - lag
1) Solna MSK lag II, (Wiklund, Lundin. Larsson) 1576 sek
2) SMSK lag I (Modder, Zetterdahl, Nygren) 1380 sek
3) Gamen (Westin, Blomberg, Karlsson) 1366 sek

1 -  lag

1) Mfk Nimbus, Kumla ( Engstriim, Blomberg, Ed£n) 1188 sek
2) SMSK lag HI (Svensson, Zetterdahl, Larsson) 1046 sek

TIBRO FLYGKLUBBSFLYGTRAFF
Sondagen den 24 September ordnade Tibro FK en flyg- 

traff pa Hovby flygfalt. Inbjudan hade skickats ut till alia 
klubbar i Skaraborgs lan samt en del andra klubbar.

Gladjande nog kom det manga flera deltagare an vi hade 
vantat, de fiesta fr&vi Skaraborg, men aven fran Orebro 
och Uddevalla. De fiesta var RC-flygare, nagra iinstyrare.

Traffen gynnades av ett i det narmaste idealiskt vader. 
Tyvarr hade nagra RC-flygare besvar av storningar, men 
gladjande nog intraffade inget haveri. Publikanslutningen 
var mycket god, trots att ingen annonsering hade gjorts.

Som ett exempel pa det stora propagandavarde en traff 
av delta slag har, kail namnas foljande: En askadare i 30- 
arsaldern hade aid rig tidigare sett ett RC-flygplan. 14 da- 
gar senare stod han sjiilv och flog en Tri-Pacer med 6-ka-
naier' Kjell-Ake Elofsson
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Pengar fran
Calle Sundstedt, 31 rapporterar 
har om laget pa FSF-omridet. 
Han har tillsammans med for- 
bundsordforanden Sune Persson 
sarskilt sysslat med var anslut- 
ning till Flygsportforbundet och 
framgangsrikt overlagt med FSF 
och KSAK. Utom tidigare FSF- 
rapporter i MN har Calle ocksa 
skrivit organisationskommittens 
rapport om FSF till arets Riks- 
stamma.

Flygsportforbundet
SVENSKA FLYGSPORTFORBUNDET har borjat fungera 

aven ekonomiskt, Det forsta bidragsaret (1/7-67 -  30/6-68) 
ger redan det 75,000 kronor i centrala bidrag. Av detta fal- 
ler 12.000 pa modellflyget som hjalp till den internationel- 
la representationen och till anordnandet av centrala tav- 
lingar m m. Med stor sannolikhet kan vi rakna med en fyl- 
ligare budget kommande tavlingsar.
DISTRIKTSOMBUDEN ar tillsatta overallt. En forteckning 

over dessa gar ut till klubbarna.sa att man kan ta kontakt 
med ratt man direkt och planera landskapsvis. Som bekant 
omfattar Riksidrottsforbundets distrikt de gamla landska- 
pen och inte lanen. Av dessa 23 ar en-
dast en renodlad modellflygare, namligen Olof Hansson 
i Goteborg. Bland de ovriga ingir dock flera gamla mo
dellflygare som numera ar aktiva inom flygklubbarna.

DE FLESTA OMBUDEN ar specialister pa segel- och 
motorflygsport. Detta gor att de far ett mycket stort arbe- 
te att siitta sig in i modellflygets finesser ocksa, sarskilt 
om de skall gora detta pa egen hand. Man far darfor rakna 
med att motas av tacksamhet, nar folk fran modellflygklub- 
barna tar kontakt och hjalper till att reda ut vara ratt spe- 
cialiserade tavlingsfasoner. Det har diskuterats att gora 
en radgivande grupp for var sport inom varje distrikt. Om 
detta gick att ordna spontant pa alia stallen dar det behovs, 
skulle mycket vara vunnet.

KONTAKTEN MED IDROTTSSTYRELSEN eller liknande 
i varje klubbs hemort ar naturligtvis redan etablerad -  el
ler hur. Aven om man inte redan nu fatt linstyrningsarenor 
av kommunen, kan det finnas mycken annan hjalp for klub- 
bens flygande att hamta.

DET SKULLE VARA TREVLIGT att fa veta pa hur manga 
stallen modellflyget flyttat in pa Sporten i lokaltidningen, 
sedan vi startade Flygsportforbundet. I Riksidrottsforbun
dets tidning har vi i varje fall fatt det utrymme vi vantat, 
till och med pa omslaget. Vi modellflygare visste ju om 
det forut -  att vi ligger bra till i den internationella kon- 
kurrensen i en hel del klasser -  men hur manga andra 
idrottare visste det.

Meddelande
Arets Riksstamma kommer att hillas den 18 och 19 no- 

vember i Kumla.
Sival forhandlingar som forlaggning arrangeras i Stats- 

hotellet (019/79200) vid Torget i Kumla. Forhandlingarna 
ar uppdelade i ett eftermiddagspass pa lordagen samt tvi 
pass atskilda med lunchpaus under sondagen. Pa lordag- 
kvallen halls supe med underhillning. MN inbjuder ocksa 
narvarande klubbledare till debatt om klubbproblemen. Pa 
sondagseftermiddagen avslutas programmet troligen med 
modellflyguppvisningar i Idrottsparken med kostnadsfritt 
intrade for publiken. Upplysningar kan erhallas genom 
Olle Blomberg, telefon 019/70307.

Till professionen ar Calle adjunkt i svenska och engels- 
ka. Just nu ar han ledig fran detta arbete for kvalificerade 
sprakstudier vid Uppsala Universitet. Han ar uppvaxt i 
Jamtland och trogen republiken. Efter inspelningsarbete 
for Landsmalsarkivet (ULMA) om besynnerligheter i vat- 
tendragen har han aven aspirerat p i Storsjoodjurets Van- 
ners Stora Pris (11 ore). Hans intresse for kuvade minori- 
teter har dessutom tagit sig uttryck i studier i klassisk ti- 
betanska samt genom tragen cykelikning.

Modellflygare ar han sedan 1947 och under den tiden.har 
han hunnit spranga minga gummimotorer men aven uppfun- 
nit den numera regelvidriga Jamtlandsknycken for segel- 
modeller, som gav 20 % extra utgingshojd i starten.

Som instruktorsutbildare borjade han redan 1958 p i Al- 
leberg. Si lange SMFF:s kurser har pagitt har han ansva- 
rat for dem och Forbundet har darvid haft nytta av hans 
goda kontakter inom Medborgarskolan. Lagg dartill att han 
varit den expansiva Uppsalaklubbens huvudsekreterare en 
femirsperiod, ar redaktor for hemmaklubbens tidning Luft- 
posten, ingir i Flygrevyns redaktionskommitte, garna mo- 
torflyger, navigerar battre med radio an utan och ar lans- 
flygchef i Uppsala lank ( d v s skoter civilforsvars- och 
hjalpflyg i regionen) samt basar for lansgruppen av Frivil- 
liga Flygkaren. I flygklubbskretsar beskylls Calle for att 
vilja fora in ett irs  modellflygande som kvalificering for 
segel- och motorflygande.

Calle laser ocksi en av vara svaraste konkurrenter - 
Gronkopings Veckoblad. Till favoriterna hor aven market 
H (Alf Henriksson) i DN. I morgontrotta grundskoleklasser 
har han t o m  horts citera dagsvers som denna:

Talgoxen sitter p i grenen 
och fryser forfarligt om benen

NO I I S E R
FSF:s arsmote invalde i styrelsen Sune Persson med 

Sune Stark som suppleant. Modellflygsektionen fick foljan- 
de sammansattning: Ordforande Sune Stark samt ovriga 
ledamoter Gunnar Hofmann, Gunnar Kal^n, Olle Olsson 
och Harald Sannes.

Till FSF:s valberedning valdes Calle Sundstedt och 
Lennarth Larsson.

PRIVATRADIOBANDET oppnades 1961. Antalet till- 
standsbevis nadde 1000-strecket 1962, 2500 1964, 5000 
1965 och 10000 i april i ar. Privatradiokanalerna ar u- 
nika sa tillvida att inte inom nagon annan del av de in- 
formationsbarande radiospekti’um, s i  manga trangs pi 
sa fa och s i  narliggande kanaler med s i  liten effekt pa 
s i ringa yta -  inte bara med varandra utan ocksa med 
ett mycket stort antal starka, legaliserade men inte in- 
formationsbarande modulerade sandare. Utvecklingen 
saknar ej problem. Klubbar som anvander privatradio- 
anlaggningar for skallgang efter bortflugna modeller, 
depotkontakter etc gor klokt i att lasa tidskriften Radio 
8  Television nr 7-8/67.
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Marschal McLuhans ide6r ar ju inne for narvarande. A- 
ven Modell-Nytt ar ju ett medium. Visserligen iockar 
karlens svepande generiliseringar till kritik men hos ho- 
nom finns ocksa teser som ar intressanta fbr oss. Om vi 
exempelvis syftar till okad kunskap, tilltagande intresse 
och mer stimulans for SMFF:s medlemmar sa hr det en- 
ligt Me Luhan lika viktigt hur vi presenterar materialet 
som sakinnehallets kvalitet. Att papperskvalitet, lay out, 
stilsort och blaha gor oss till exempelvis battre tavlings- 
flygare, ar ett ganska kontroversiellt pastHende inom Mo
de If lygforbundet.

I motsats till Roland PHlsson har vi dock svHrt att till- 
lampa Freud i samma utstrackning. A andra sidan har vi 
kanske stod fran Olof Lagerkranta, som karakteriserar 
P&lsson med "talekonst i stallet for fakta".

FRAMRE O MS LA GSR ILD E N visar Eliassons Antic, en 
amerikansk byggsatsmodell for RC fran Lou Proctor som 
hamtat sina huvuddrag fran Focker E ΠΙ Eindecker, Bil- 
derna togs vid en uppvisuing for TV vid SM i RC I (foto 
Goran Alseby),

MODELLFLYGNYTT
Fran ftirsta numret under 1968 atertar vi vart gamla 

namn Modellflygnytt efter att fran nummer 3/66 av Justi- 
tiedepartementet tvingats till andringen. Vi hoppas i fort- 
sUttningen slippa bli uppfattade som boulevardblad, vilket 
faktiskt hant MN.

BAKRE OMSLAGSBILDEK (foto Goran Alseby) presen
terar de mest framgangsrika svenskarna i Nordiska Lin- 
fly glandskampen dhr vi antligen fick en inteckning i vand- 
ringspriset. Fr v ses Bengt Martinelle (3-.a i speed),Bernt 
Gustavsson (3:a i combat), Ove Andersson (l:a  1 stunt) och 
Roger Holmberg (l:a  i combat). Medal jorerna Per Gelang 
och Erik Bjorn wall saknas tyviirr pa bilden.

PROFILEN

Carl-Gustaf Ahremark, 45, ingHr i MN:s redaktion.
Hans namn eller signatur ses ju ofta i vHra spalter.

Carl-Gustaf ar tecknare p i Saab och forbarmar sig dar- 
fdr over alia kluddiga ritningar lasekretsen sH van ligt 
skickar till oss. Han overvakar ocksa sattningen och hjal- 
per Gunnar Land in med ombrytningen.

1932 debuterade Carl-Gustaf med en gummimotormo- 
dell (bambu, furu, smorpapper, cykelslang, rackvidd max 
30 meter) enligt forebild ur Flight, som fadern, garagefo- 
restandare pa F3 i Malmslatt, bar hem i form av cirkula- 
tionsexemplar.

Fore kriget tavlade Carl-Gustaf med nybildade LEN pa 
14. Under rekryten 1942-43 tavlade han for F3 iklasserna 
SI och S2.

Sedan dess har inga andra tavlingsinsatser an KM i 
Coupe dHiver forekommit. Men modeller har han byggt

och f lug it he la tiden. Forsta motor mode lien med Olson 
Rice 19 byggde Carl-Gustaf 1945.

Tillsammans med Bertil Dillner flogs forsta RC-model- 
len (Air Troianlhggning) i mitten av femtiotalet. Numera 
Iockar radioflyg, skalaflyg och under liga konfigurati oner 
mest. Radiostyrd skala autogiro ar hans framtidsdrom.
Air Trails anlitade Carl-Gustaf 1950-55. Han gjorde tav- 
lingsreferat, ritningar pa ska lam ode Her, skisser pa popu- 
lara Dyna jetmode Her etc.

SMFF:s emblem och prestations marken har utformats 
av Carl-Gustaf till gladje for alia fafanga modellflygare, 
Han ar ocksa entypen for "tidningsflygarna',' laser regel- 
bundet nio av vara kollegor -  ett noje som kostar honom 
en halv tusenlapp per Hr och mindre byggtid. Till dessa 
kommer alia bocker, tidskrifter for fullskalaflyg etc,

Radiostyrda modellbatar ar toppen, ett intresse som de- 
las av tva soner.

Hustru, sommarstuga i Skane, fotografi, broschyrritning 
ar trogna medpassagerare i livet. Omgivningen banner ho
nom som en standigt vanlig, forsynt och okuvligt idealistisk 
ande i en i m pone rand e maskulin kropp.

MODELL-NYTT, Box 11060, NORRKOPINO, Postgiroadress Pg 51816Ξ, NORRKOPING. Redaktion Vastra 
Strandv. 11, HJULSBRO. Organ ft>r SMFF och tUlsandea forbundets samtliga medlemmar med G nummer per 
fir (10 febr., april och junl, 1 eept. samt 10 okt. ooh dee.). Prenumerationspris 10 kr/fir. Nuvarande upplaga 
2SOO ex. De fisikter som framfors i artiklar i tidningen ffir etfi for forfattarna och delas inte nodvandigtvis av 
SMFF. Tidningsledning; Redaktor och ansvarig utgivare Goran Alseby, layout Gunnar Landln, konsult Carl- 
Gustaf Ahremark, distribution Bengt Martinelle. Annonspriser: l/l-sida  200 kr, 1/2-sida 125 kr, 1/4-sida 
75 kr (Tillifgg ffcir flerfarg och speciell placering, rabatt for flera sidor upprepat inforande och icke komer- 
siella dndamfil. Tag kontakt med red, tel 013/508 35 for narmare upplysningar), Radannonser: Koetnadsfritt 
for SMFF;s medlemmar (Red forbehfilier sig rotten att forkorta och andra i manus), for ovriga 2 kr/rad.

Nhsta num m er utkom m er omkring

15.12
Manus bor vara redaktionen tillhanda 
senast 1 manad fore  ut givningsdagen.
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FOKA
2-6 kanalers radioseglare 
Spannvidd 2600 mm 
Langd 1110 mm 
Artnr 4221, pris 115:-

Generalagent:

FLORIDE
for 3,5-6 kcm, 2-10 kana
lers multimodell 
Spannvidd 1400 mm 
Langd 970 mm 
Artnr 4621, pris 112:-

1 sats styrstag mm till Flo- 
ride, artnr 114, pris 19:75

TAXI
for 2,5-6 kcm, 2-8 kanalers

PONTONER till RC-plan 
Langd 695 mm Bredd 104 mm 
max flygplansvikt 3,5 kg 
Artnr 123, pris 43:75multimodell 

Spannvidd 1500 mm 
Langd 1020 mm 
Artnr 4625, pris 99:50

B Y G G S A T S E R

A. HERMELE AB, Lindvallsplan 6, Stockholm 9, tel. 69 19 19

RC - IMPORTER , spcialfirman for radio- 
styrning, presenterar det hittills mest 
kompletta sortimentet for kvalitetsmed- 
vetna radioflygare.
Eland annat: Propellrar: REV UP 
Kotorer: VECO 19 och 6l, K&E ^0. Glodstlft: 
FOX K&B FIREBALL VECO. Spinners: Williams 
Veco. Il.jul: DU-BRO och Williams 
KV/IK-LINK 12", NY-LINK, Frekvensflaggor, 
Frekvensmarken, Varvraknare. Galloping- 
Ghost system, Samt de fiesta i amerikan- 
ska tidningar utannonserade artiklar.

PROPORTIONALANLGGHINGAR saljer vi 
aven: Micro-Avionics, Orbit, PCS, Iiraft 
Logictrol, Bonner m.fl. Ibland har vi aven 
begagnade anlaggningar i lager.
Byggsatser - halvfabrikat - ftirdiga flygpl. 
SKRIV EFTER PRISLISTA!

RCIMPORTEN
Specialfirma for radiostyrning av modellflygplan 

Sven Hyddn, Alvsjovagen 8, Alvsjo, tel. 08/99 76 42

PENFRIENDS WANTED

My name is Ambrose A Santiago and I am Aeromodelling 
instructor in N.CC. Institute of Airwing. We make all types 
of model planes and fly them from time to time. We also 
represent at All India model Aircraft Rally, which is held 
at Calcutta once in a year.

I am very much interested in Aeromodelling activities 
in your country and want to exchange views and news with 
elderly Swedes. My addres is

Indrajit. Society
Block 9 A
Naranpura Char Rasta
AHMEDABAD 13
Indien
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SMHI Rotaprinttrvck. Stockholm. 1967


